
Čtvrtek 7. 5. 2020 

Třída 5.B 

ČESKÝ  JAZYK –  Podmět několikanásobný a nevyjádřený 

Učebnice Čj – str. 182 -  Pozorně se přečti si přečti zabarvený text 

cv.4 a – určuj druhy podmětů a přísudků. 

4 b – podtržená slova nahraď synonymy-př. zhruba – asi 

4 c – řekni antonyma k těmto slovům – př. dlouhý – krátký 

4 d – vyhledej příd. Jména a uveď, zda jsou měkká nebo tvrdá. 

PS Čj- str. 38/ cv. 8 – Napiš podle vzoru. 

Čtení – pokračuj ve čtení doplňkové četby. 

 

MATEMATIKA  - Desetinná čísla 

PSM-str. 32/cv. 3 – Porovnej pomocí znaků 

cv. 4 – Vypočítej a výsledky zaokrouhli na stovky 

cv. 5 – Slovní úlohu vypracuj do MŠ s datem 7.5. včetně zápisu………. 

cv. 6 – Vypočítej a proveď zkoušku: 

 

ANGLICKÝ  JAZYK  

zopakujte si slovíčka (Her town) 
učebnice 
str. 57 
cvičení 6 - ústně 
1. Excuse me. Is there a post office near here? 
        Yes, there is. It's in River Street. 
2. Excuse me. Is there a hotel near here? 
        Let me see. Yes, there is. It's in Market Square. 
3. Excuse me. Is there a bank near here? 



        Erm,... Yes, there is. It's opposite the post office. 
4. Excuse me. Is there a café near here? 
       Now then, a café? Yes, there is. It's next to the museum. 
5. Excuse me. Is there a bus stop near here? 
      Yes, there is. It's in front of the station. 
6. Excuse me. Is there a park near here? 
      Yes, there is, Spring Hill Park. It's behing the sports centre. 
 
- spojte místa s předložkami a lokací 
 
cvičení 7 - ústně - ptej se a odpovídej o místech okolo svého domu - 
použij vzor, který je předepsaný modře. 
 
Pracovní sešit 
str. 43 
cvičení 5 - Podívej se obrázek. Jsou věty pravdivé nebo nepravdivé? - 
Oprav nepravdivé věty 
cvičení 6 - znovu se podívej na obrázek a doplň do vět on, in, under, 
behind, between 
 

 

 
 

PŘÍRODOVĚDA  -  

Vylučovací soustava-učebnice str.62 

Do sešitu si připrav obrázek vylučovací soustavy a popiš ho. 

Udělej si výpisky. 

Osnova k výpiskům: 

K čemu slouží vylučovací soustava? 

Co tvoří vylučovací soustavu? 

Jak fungují ledviny? 



Jak probíhá vylučování škodlivin z těla? 

Co napomáhá vylučování škodlivých látek z těla? 

Jaká je denní dávka tekutin? 
https://www.youtube.com/watch?v=bqUvhSCzk7U 
https://www.youtube.com/watch?v=Uh7oG1ac9go 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


