
Materiály k samostudiu 

Pátek 17. 4. 2020 

Třída 5. C 

ČESKÝ  JAZYK 

 Zájmena – opakování, přečíst si výkladový list s sebou nebo sebou  

 Učebnice str. 123 cv. 3 – opsat doplněné do školního sešitu 

 Sloh – učebnice str. 129 cv. 9 a, b – přečíst si a vyplnit podací lístek, žáci si mohou (není 
povinné) nalepit do školního sešitu 

 

ČTENÍ 
 Číst domácí četbu, ze které pak bude zpracován čtenářský list 

 

MATEMATIKA  

Desetinná čísla 

 číselné řady 

 pracovní sešit str. 28 cv. 4  



 pracovní sešit celá str. 29 (cv. 3 je dobrovolné) 

 matematické listy str. 2 cv. 9 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p.uč. Helclové 

Present simple and present continuos – opakování  

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-vs-past-continuous-2-uroven/3463 

Zopakuj si přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový na stránce www.umimeanglicky.cz 

– střední úroveň 

Učebnice str. 73 do sešitu napiš cv. 2c 

Pracovní sešit – jedna strana.  

Skupina p.uč. Veselkové 

 Pracovní sešit str. 76 – zopakovat si slovíčka Your project 
scratch – škrábat se, drbat se 

 Učebnice str. 51 cv.1 – poslech písně, každý úkon dělej dvakrát  

 Učebnice str. 52 – cv. 1, prohlédnout si obrázky, opakovat nová slovíčka  

 Pracovní sešit str. 76 – přečíst si slovíčka 5 A, slovíčka se do další hodiny naučit 

 Učebnice str. 52 cv. 2 – podívej se na pokoj Amy (cv. 1), pak čti a poslouchej (cv. 2) a 
odpověz na otázku: Who is Edward?  

 Učebnice str. 52 cv. 3a – prepositions (předložky), cv. 3b písemně do sešitu  

 Pracovní sešit str. 42  

 

PŘÍRODOVĚDA 

Dýchací soustava – učebnice str. 58 přečti s vytvoř výpisky ( k čemu slouží, co ji tvoří, 

vyhledej onemocnění a prevenci = čím předcházíme onemocnění) 

- Nakresli si obrázek dýchací soustavy do sešitu i s popisky 

Nezapomínejte na datum a téma „hodiny“  = nadpis 
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