
Materiály k samostudiu 

Úterý 21. 4. 2020 

Třída 5. C 

ČESKÝ  JAZYK 

 Slovní druhy – opakování podle tabulky v učebnici na str. 67  – děti již tabulku umí  

 Pracovní sešit str. 25 – příslovce (opakování) 

 NEPOVINNÉ – posílám navíc pracovní list DRUHY SLOV s řešením 
 

MATEMATIKA   

21. 4. v 9 hodin NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ SCIO – matematika 5. třídy 
 
ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p.uč.Helclové 

Present simple and present continuos – opakování  

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous/5104 

Opět přikládám odkaz k zopakování.  

Učebnice str. 73/3 

Odpověz na tři otázky do sešitu.  

Učebnice str. 73/4 

Napiš do sešitu krátké vyjádření na následující otázku Do you like the painting?/ Máš rád 

obrazy? Zahrnout můžeš jak výtvarnou výchovu, tak i umění, výstavy apod. – cca 10 vět.  

Vyjádření poslat na můj e-mail helclovat.perina@seznam.cz do 24. 4. ke kontrole.  

Pracovní sešit - jedna strana.  

Stránky z pracovních sešitů je také možné zaslat na moji e-mailovou adresu ke kontrole. 

Skupina p.uč. Veselkové 

 Opět si zopakovat slovíčka 5A podle učebnice str. 52 

 Opět si zopakovat předložky podle učebnice str. 52 cv. 3a 

 Pracovní sešit str. 70 cv. 5.1 si přečíst – obrázek s nadpisem Předložky místa zjednodušeně 
nakreslit (a popsat) nebo nalepit do sešitu. 

 Pracovní sešit str. 43 cv. 5  

 Učebnice str. 53 cv. 4.a. Podívej se na obrázek Amyina pokoje (Amy´s room) a popiš, kde se 
nachází následující věci. Věty 1 – 8 napiš do sešitu.  

 
 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous/5104
mailto:helclovat.perina@seznam.cz


PŘÍRODOVĚDA 
Dýchací soustava – opakování ( pokud můžeš vytiskni a nalep do sešitu, jinak opiš do sešitu), 

pošli na mail: krauseova.perina@seznam.cz 

             

1. Popiš části dýchací soustavy.  

1 - __________________________ 
2 - __________________________ 
3 - __________________________ 
4 - __________________________ 
5 - __________________________ 
6 - __________________________ 
 
 
                                                                                                         6 
                                                                                                                                                              
Odpověz na otázky. 
Co umožňuje dýchací soustava? ______________ 
 
Přes které dutiny přijímáme do těla vzduch  _____________________________ 
 
Přijímat vzduch do těla (čím) _____________ je zdravější. 
 
Jakou látku ze vzduchu přijímáme? ______________________________ 
 
Jakou látku vydechujeme? _____________________________________ 
 
Napiš 3 nemoci dýchací soustavy: ________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
Jak předcházíme nemocem dýchací soustavy? _____________________ 
___________________________________________________________ 
 
Jaký zlozvyk poškozuje plíce? ___________________________________ 
 
Čím je přenášen kyslík do celého těla? ____________________________ 


