
 Úkoly na 8. - 12. 6. 2020  

Tyto úkoly doma vypracují pouze ti žáci, 

kteří nenastoupili 25. května do školy. 
ČJ - Na učivo o základní skladební dvojici (podmět a přísudek) navážeme tento týden učivem 

o větě jednoduché a souvětí. Opět jsem pro tebe připravil cvičení pomocí EduBase, 

internetu nebo pracovního listu. Vyber si, co ti vyhovuje. Pokud to jde, splň toho co nejvíce. 

a) EduBase - 063 - věta jednoduchá a souvětí, do cvičení vložena teorie a testové otázky. 

Komu se povede vypracovat test alespoň pětkrát na 100 %, získá za odměnu 1. Pokud ti 

EduBase přestane fungovat, jako vždy se ozvi (jskolek@seznam.cz,  731 808 309). 

b) procvičení pomocí internetu: zde, zde, několik cvičení zde 

c) na školním webu nalezneš jeden pracovní list k procvičení věty jednoduché a souvětí 

Všechny pracovní listy na webu budou k dispozici ve formátu DOC a PDF. Pokud mi zašleš 

vypracovaný pracovní list na můj e-mail (jskolek@seznam.cz) získáš za odměnu velkou 1. Je 

úplně jedno, zda listy vypracuješ elektronicky na svém počítači nebo písemně. Práci mi také 

můžeš zanést do školy. V případě problému mi neváhej napsat či zavolat. 

M - Dalším cílem v matematice bude zopakování zlomků. Připravil jsem pro tebe jeden 

pracovní list a cvičení v programu EduBase (1. st./matematika/5. ročník/004 - zlomky). 

Cvičení v EB zkus vypracovat vícekrát, tvé nejlepší výsledky předám paní zástupkyni. Hotové 

úkoly můžeš odeslat na e-mail paní zástupkyně (h.stulikova@email.cz) nebo přinést do 

školy. Pokud budeš mít s něčím problém, neváhej napsat či zavolat.  

AJ - opakování slovíček 3. lekce - Culture 

napsat a naučit slovíčka 3. lekce English across... 

učebnice str. 36 cv. 1 - odpovědi 

                               čtení  + překlad textu 

pracovní sešit str. 30 cv. 1, 2, 3 

vazba: to be good at = být dobrý v něčem 

             I am good at Maths. = Jsem dobrý v M. 

             She isn´t good at English. = Ona není dobrá v Aj. 

             Are you good at Art? = Jsi dobrý ve výtvarce? 

                   Yes. I am.  No, I am not.  

- sám vytvoř další věty s touto vazbou - česky i anglicky (nejméně 6) 

Nezapomeň na zprávu o splnění úkolů. 
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