
Materiály k samostudiu 
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Třída 5. C 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 Učebnice str. 186 – zopakovat si žlutou tabulku 

 Učebnice str. 186 cv. 3 – prvních 12 vět opsat do sešitu – pošlu řešení 

 Pracovní sešit str. 32 SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM RŮZNÉHO RODU 
cv. 1, 2 

 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit str. 40 

 Pracovní sešit str. 42 cv. 1 - DOBROVOLNÉ 

 Matematické listy str. 6 
 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p. uč Helclové 

Čtení s porozuměním – překlad krátkého textu 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-house/17 

Do školního sešitu přelož následující text z odkazu a odpověz na doplňující otázky.  

Zašli na můj e-mail do 15. 5.  

 

Opakování gramatiky Present simple a Present continuous 

Doplň ústně následující cvičení 

 

1. It always________(to rain) in England.  

2. She __________(to run) at the moment.  

3. We can´t play tennis. It_________(to rain).  

4. Kuba____________(to go) to his grandmother every day.  

5. Petr ___________(to live) in Prague.  

6. She___________(to run) because she is late for her lesson.  

7. Don´t give Jane any cheese. She_________(to hate) it.  

8. Paul is rich. He__________(to drive) a Mercedes.  

9. My mother____________(to make) a breakfast now.  

10. Look! They_________(to wave) at us.  

https://www.umimeanglicky.cz/reading-house/17


 

Pracovní sešit – jedna strana 

Opakování slovní zásoby.  

Skupina p. uč Veselkové 

 Pracovní sešit str. 71 cv. 5.4, 5.5a, 5.5b – zopakovat si 

 Učebnice str. 59 cv. 4a – slova dej do správného pořadí – utvoř otázky. Otázky napiš do 
sešitu.   

 Učebnice str. 59 cv. 4b – ústně – ptej se a odpovídej, použij otázky ze cvičení 4a 

 Učebnice str. 59 cv. 5a – ústně – podávej se na obrázky a na slova pod nimi, ptej se a 
odpovídej 

 Učebnice str. 59 cv. 5b – napiš do sešitu, co tvůj sourozenec nebo kamarád/ka umí a co 
neumí 

 Poslech 2.40 – učebnice str. 59 – poslouchej a opakuj, poslech 2.41 – pracuj přes folii – 
poslouchej a zaškrtni věty, které slyšíš 

PŘEPIS POSLECHU 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Vylučovací  soustava  - učebnice strana 62 celé přečíst 

                                       - ze strany 62 vytvořit výpisky podle osnovy: 

1. K čemu slouží vylučovací soustava? 

2. Co tvoří trávicí soustavu? 

3. Jak pracují ledviny a co v nich vzniká? Kam postupuje moč dál? 

4. Proč musí člověk pít?  

5. Jaké je dostatečné množství tekutin denně a co je pro zdraví nejlepší pít? 

6. Jak předcházet onemocnění ledvin. 

- nakresli a popiš obrázek vylučovací soustavy 

 

 


