
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 7. 5. 2020 

Třída 5. C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - opakování 

 Učebnice str. 186 – několikrát si přečíst žlutou tabulku 

 Následující cvičení opiš doplněné do sešitu, v prvních osmi větách urči číslicí druhy slov – 
pošlu řešení 

  

MATEMATIKA 

 Online výuka  
Zlomky a desetinná čísla – opakování 

 M pracovní list 7.5. – v příloze 
 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p. uč. Helclové 

Opakování přítomného času prostého a přítomného času průběhového. 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009070403-test-pritomne-casy 

http://anglictina.chrustova.eu/cviceni/present-simple-vs-continuous.php 

 

Učebnice str. 76 – The world 

Vyber si jednu z uvedených zemí – Australia, New Zealand, Canada, Alaska, Scotland, Wales, 

Northern Ireland a zjisti o ní 10 zajímavostí. Zjištěné informace zapiš do školního sešitu.  

Příklad:  

Vyberu si Aljašku.  

1. Alaska became 49th state of the USA./ Aljaška se stala 49 státem USA.  

2. Northern part of the country lies beyond the Arctic Circle./ Severní část země leží za 

polárním kruhem.  

https://www.helpforenglish.cz/article/2009070403-test-pritomne-casy
http://anglictina.chrustova.eu/cviceni/present-simple-vs-continuous.php


 

Opiš věty do sešitu a doplň.  

1. They___________(have got) a dog. 

2. They___________(play) football every day.  

3. Now they___________(play) football in the garden. 

4. My mum_____________(go) to the shop every Saturdays.  

5. Today she____________(buy) a T-shirt for me.  

6. ________you___________(do) your homework? 

7. I_______________(not do) my homework now.  

8. I________________(watch) TV.  

Pracovní sešit – jedna strana.  

Skupina p. uč. Veselkové 

 Opakovat slovíčka 5 C – učebnice str. 56 cv. 1 – opět si poslechnout slovíčka po nahrávce 
opakovat 

 Pracovní sešit str. 71 cv. 5.2 a 5.3 několikrát si přečíst, 3 věty pod nadpisem Přeložte opsat do 
sešitu a přeložit. 

 Učebnice str. 57 cv. 4 – doplnit tabulku, utvořit otázky a krátké odpovědi, doplněnou tabulku 
nalepit (popř. opsat) do sešitu. Nadpis: There is/are – otázky a odpovědi 
 

 
 Učebnice str. 57 cv. 5 – napiš do sešitu otázky (8 otázek) a odpovědi o Amyině městě   

 Pracovní sešit str. 46 – 47 cv. 2 – pošlu řešení 

 
 
 

 

 


