
5. roč.
M

Desetinná čísla a zlomky (procvičování): str. 5 / 1, 2, 8
str. 6 / 1, 8

M (G)

Osově souměrné útvary - uč. str. 11
Zopakuj si podle učebnice, jak je poznáme.
Cv. 2. a 3.  str. 11
Napiš, kolik os souměrnosti má kruh. 

PŘ

Učebnice str. 59, PS str. 35 (pokud nenajdeš vhodné obrázky k nalepení, můžeš nakreslit)

VL

Zeměpis PS str. 53 – vyzkoušej si čtvrtletní test (napřed bez učebnice, co nebudeš vědět, můžeš 
použít učebnici). Snaž se zvládnout co nejvíc bez učebnice!

AJ

Nové učivo – music and sports 
Učebnice str. 46 Comprehension ( porozumění textu ) – přečíst si příběh a zodpovědět písemně 
do malého sešitu na dané otázky : 
1. Komu to Millie vypráví ? Millie is talking to ….

2. Kde Mickey a Millie hrávají tenis? They play tennis ………… 

3. Proč si s sebou neberou Muta? Because he…………….. 

Učebnice str. 47 cv.č. 2 – podle příběhu písemně do sešitu odpovědět, zda jsou věty 1-9 pravdivé, 
nepravdivé nebo se o tom v příběhu vůbec nemluví. ( přepsat věty a odpovědět TRUE, FALSE, IT 
DOESN´T SAY. ) 
Pracovní sešit str. 38 cv.č. 2 ( crossword ). 
Pracovní sešit str. 38 cv.č. 1 doplnit věty na základě skutečnosti ( o sobě a svém kamarádovi nebo 
kamarádce ). 

ČJ

Procvičování učiva z minulého týdne – přikládám pracovní list Slovesa 

Nové učivo – jednoduché a složené tvary sloves, slovesný způsob 
V učebnici na str. 86 nahoře si přečíst žlutou a modrou poučku, obě přepsat do malého sešitu 
( modrou od slov Všechny tvary sloves………). 
Vypracovat písmena „a, b“ ve cv.č. 3 str. 86 ( toto cvičení již máte přepsané z minulého týdne v 
malém sešitě ). 



Pracovní sešit str. 8 cv.č. 1 vypracovat písmena „a - d + f“. 
Učebnice str. 87 – přečíst si žlutou poučku s porozuměním + zamyslet se nad cv.č. 1. 
Zelený sešitek str. 26 – do malého sešitu vypracovat formou tabulky cv.č. 1 
Vysvětlení k tomuto cvičení : 
U sloves určujeme tyto mluvnické kategorie – osobu, číslo, čas a způsob. 
Osoba 1., 2. a 3., číslo jednotné a množné, čas přítomný ( něco se děje právě teď ), budoucí ( něco 
se bude dít ) a minulý ( něco se dělo ) a způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací ( ten je z 
nich nejsložitější, ale dá se lehce poznat podle slov kdybych, kdybychom, kdyby, by, bych….). 
Pracovní sešit str. 8 cv.č. 1 a 2 dole včetně písmen „a“. 

V případě jakýchkoliv nejasností pište, volejte!
Pokud budete volat na školní telefon 517 379 721, po 15 sekundách se mně hovor přesměruje na 
můj mobil, takže vydržte a hned nezavěšujte!


