
 Úkoly na období 6. - 10. 4. 2020 pro 5. B  

ČJ - Tento týden věnujeme procvičení shody přísudku s podmětem a také práci s textem. 

Shoda přísudku s podmětem 

a) EduBase (042 - shoda podmětu s přísudkem), do cvičení vložena teorie a praktické úkoly 

(min. 200). Komu se povede vypracovat alespoň 5x test na 100 % získá za odměnu 1. 

EduBase je poslední dobou občas nespolehlivá, pokud ti nebude fungovat, ozvi se 

(jskolek@seznam.cz,  731 808 309). 

b) na internetu můžete shodu přísudku s podmětem procvičit např. zde, zde, zde, zde, zde, 

zde, zde nebo zde 

c) na školním webu jsou ke stažení 2 pracovní listy k procvičení (prac_list_1, prac_list_2) 

d) na školním webu je ke stažení pracovní list k procvičení čtení (prac_list_3) 

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 předat, až se zase uvidíme ve škole. 

S ohledem na Velikonoce nebudu zadávat úkoly na 13. - 17. 4. Odpočívejte a pokud možno 

čtěte. Vyberte si nějakou hezkou knížku nebo zkuste např. stránky časopisu ABC zde. 

M - 6. 4. 2020 – 8. 4. 2020 (Velikonoční prázdniny jsou 9. 4. 2020 a 10. 4. 2020) 

Opakování učiva:  

U2 str. 6, cv. 3, 4, 5, 6 

U2 str. 7, cv. 1, 4, 5 – dobrovolný úkol 

U2 str. 9, cv. 8 – dobrovolný úkol 

U2 str. 30, cv. 1, 2, 4, 5 

U str. 31, cv. 15 – dobrovolný úkol 

Nové učivo: 

Násobení desetinného čísla přirozeným jednociferným číslem -  rozšiřující učivo 

U2 str. 26, cv. 1 - 7 

PS2 str. 20, cv. 1, 2 

Osově souměrné útvary 

U2 str. 45, cv. 1, 2 

 

PŘ - Živočichové – obratlovci 

U str. 48 

 

AJ - Opak. slovíček, psát slovíčka dopředu, opak. slovíčka - téma: Animals (zvířata) 

Učebnice str. 30 cv. 2 - rozhovor, cv. 4 - napsat otázky a odpovědi 

Pracovní sešit: str. 25 cv. 3 - přečíst a přeložit 
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