
Čtvrtek 30. 4. 2020 

Třída 5.B 

ČESKÝ  JAZYK – Opakování 

Uč. str. 180/ cv. 5 a – ústně vyhledávej ve větách základní skladební dvojice a 

určuj druh přísudku: slovesný x jmenný se sponou 

cv.5 b- vyhledávej i určovací skladební dvojice 

 

MATEMATIKA  - Desetinná čísla 

PSM-str. 28/ cv. 5 -Vypočítej a napiš odpověď: 

cv. 6-  Vypočítej: 

str.29 cv. 7- Sčítej pozorně: 

cv. 8 – Zaokrouhli desetinná čísla: 

cv. 9- Vypočítej a výsledek zaokrouhli na celá čísla: 

 

ANGLICKÝ  JAZYK  

- zopakujte si, prosím, slovíčka z minulých lekcí 
- nová slovní zásoba - Pracovní sešit str. 77 C - Her town 
(bank - voleyball court) - opište si je do slovníčku a naučte se je, 
prosím 
 
učebnice 
str. 56 
- zopakuj si slovní zásobu 1-15, zakryj slovíčka a pojmenuj, co je na 
obrázcích 
- cvičení 2a - Amy hovoří o svém městě: 
I live in Witney. It's near Oxford. It isn't a very big town. There are 
about 40 shops in the town and there are two supermarkets. There 
are three banks and a post office, too. Oh, and of course a police 
station. 



My house is i Church Lane. There's a church at the end of the road 
and behind it there is a farm museum. 
There isn't a cinema in Witney, but there are four in Oxford. There's 
also a new sports centre. It's great. There are four courts for 
badminton and two volleyball courts. I go swimming there too. It's 
my favorite place. 
The best café is Huffkins. It's in the High Street. 
 
- cvičení 2b - přečti si otázky 1-8 a pověz, zda je to pravda nebo lež 
 
pracovní sešit 
str. 41 
- cvičení 1 - popiš obrázek 
str. 42 
- cvičení 2 - podle obrázku ve cvičení 1 doplň bubliny 
 

PŘÍRODOVĚDA  -  

Zdravá výživa – uč. str 61 

Zapiš si do sešitu, co to je vyvážená strava a co všechno musí 
obsahovat. Překresli si potravinovou pyramidu. 

Zdravá výživa /www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


