
Materiály k samostudiu 

Pátek 24. 4. 2020 

Třída 5.C 

ČESKÝ  JAZYK 

Základní skladební dvojice – opakování 
 Toto cvičení opiš do sešitu. Splň úkoly a), b). Pošlu řešení. 

 
Podmět vyjádřený, nevyjádřený a všeobecný – opakování ze 4. ročníku 

 Výkladový list-PODMĚT – několikrát si přečíst  

 
MATEMATIKA  
Desetinná čísla 

 Sčítání desetinných čísel – sčítání více sčítanců (nadpis do sešitu) 

 Vypočítej písemně do sešitu tyto příklady 

 
 Matematické listy str. 2 cv. 10 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p.uč.Helclové 

Učebnice str. 74/4b 

Napiš do školního sešitu o sobě několik vět (nejméně 5). Napiš svoji výšku, jaké máš vlasy, 

jakou máš postavu, co máš na sobě atd… 

Pokud nechceš psát o sobě, popiš svoji maminku.  

 

Dále vypracovat těchto 10 vět do školního sešitu (PRESENT SIMPLE) 



 

Fill in the verbs in brackets into the gaps. Doplň slova v závorkách do mezer.  

1. He ________________ (live) in Liverpool.  

2. We often ____________(go) to the cinema.  

3. Jenny ______________(be) ill. 

4. Ben_________________(have) a brother.  

5. I ______________(like) apples.  

 

Negate the sentences. Převeď do záporu. (PRESENT SIMPLE)  

1. Amy speaks French.  

2. They are friendly.  

3. James works in a bank.  

4. His sister is good at basketball.  

5. I know the answer.  

Pracovní sešit – jedna strana.  

Skupina p.uč.Veselkové 

 Učebnice str. 54 cv. 1  

 Učebnice str. 54 cv. 2 a  

 Učebnice str. 54 cv. 2 b – podívej se na obrázek ve cv. 3 a pojmenuj části domu, vypracuj 
písemně do školního sešitu – napiš číslo a název místnosti 

 Učebnice str. 54 cv. 3  

 Do školního sešitu napsat nadpis There is, there are  
Doplnit zelenou tabulku – opsat nebo nalepit do sešitu 

   
 Učebnice str. 55 cv. 6  

 Pracovní sešit str. 76 – naučit se slovíčka 5B Our house  
 

PŘÍRODOVĚDA 

Oběhová soustava – učebnice str. 59 přečíst a vytvořit výpisky do sešitu podle osnovy: 

1. Co zajišťuje oběhová soustava. 
2. Co tvoří oběhovou soustavu? 
3. K čemu slouží srdce a cévy? 
4. Co to je srdce? 
5. Čím je po těle rozváděna krev a jak se nazývají tyto jednotlivé části, čím se liší? 

6. Proč je důležitá krev, jaké jsou její části. 


