
 

 

    Moji milí žáci, 

   posílám úkoly na další týden. Vy, co se nemůžete účastnit on-line výuky, pracujte samostatně dle 

následujících pokynů. 

V učebnici českého jazyka si procvičte na str.179 -180  přísudek jmenný se sponou a přísudek 

slovesný. Nadále si procvičujte shodu podmětu s přísudkem na on-line cvičeních a posílejte mi 

výsledky na e-mail. 

   Odkazy na on-line cvičení z Čj:  

www.kaminet.cz/ces/pravopis/shodasouhrn.php 

www.kaminet.cz/ces/pravopis/predpony1.php 

www.kaminet.cz/ces/pravopis/mne1.php  

www.kaminet.cz/ces/pravopis/bepeve1.php 

www.kaminet.cz/ces/pravopis/pridt1.php 

www.kaminet.cz/ces/pravopis/pridm1.php 

www.kaminet.cz/ces/pravopis/vyjmsouhrn.php 

 

    V on-line procvičování je stále nejpilnější Elinka s Natálkou B. – přes 100 cvičení; Jiříček – 80, 

Kamílek – přes 70 splněných cvičení – chválím ☺, ale chválím i ostatní, kteří pilně pracují a cvičení jim 

nejdou posílat. 

       V angličtině  si procvičujte určování času a opakujte slovní zásobu 4. lekce. V pracovním sešitě na 

str. 33 jsme nezvládli zkontrolovat cvičení 5, takže kdo nemá vypracováno, tak si udělá na fólii a pak si 

ho společně zkontrolujeme při on-line vyučování. Budete tam z nabídnutých přeházených slov tvořit 

otázky. 

   Odkazy na on-line procvičování z Aj: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5435 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5440 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5488  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5527 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5502 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5533  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5518 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5487 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5519 



 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5506 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5512 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5511 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5479 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5499 

 

    V zeměpisné vlastivědě si přečtěte na str. 59 Chorvatsko a do sešitu si udělejte zápis, do kterého si 

napište tučně vytištěný text. Vše si ukazujte na příruční mapě. 

   Test z vlastivědy mi nezaslali ještě 2 žáci! 

   V dějepisné vlastivědě si přečtěte na str. 43 kapitolu: Problémy současné doby a do sešitu napište: 

Problémy současné doby 

- zvýšila se nezaměstnanost 

- zadluženost našeho státu 

- znečišťování životního prostředí 

   Pokud byste něčemu nerozuměli, tak mi napište na Skype. Ráda vám se vším poradím. Mějte se 

krásně a buďte zdrávi ☺                                

 

Anglický jazyk – p.u. Zusková 

Zdravím Vás milí páťáci,  

posílám úkoly na další týden.  

Tento týden se podíváme na další lekci 4D, začneme tedy zase slovíčky. 

1)Nová slovíčka si procvičte v pracovním sešitě na straně 83 – 4D, Mickey, Millie a Mut.  

2)Přečtěte si komiks v učebnici na straně 46 a splňte ke komiksu cvičení 47/2 – zde máte u každé věty 

určit, zda je pravdivá = T (true), nepravdivá = F (false), neříká se v textu IDS (it doesn´t say)  

3)V pracovním sešitě splňte cvičení 38/1 – doplňte věty o sobě. 

4)dobrovolný úkol je křížovka v pracovním sešitě 38/2, kde si na folii můžete procvičit psaní nových 

slovíček. 

Doufám, že se všem, které nepotkávám na online hodinách daří dobře. Stále platí, že se na mě 

můžete obrátit, pokud potřebujete poradit – j.zuskova@seznam.cz.  

Jinak se těším na další online hodinu v úterý v 10:00. 

Přeji všem pevné zdraví. 

 


