
 Moji milí páťáci, 

   opět jsem si pro vás připravila nějaké úkoly. V učebnici českého jazyka si tento týden budeme 

procvičovat společně vše, co známe o větě a budeme si určovat základní skladebné dvojice. 

V pracovním sešitě si vypracujte str. 33 a 34. V pětiminutovkách str. 23, kde budete procvičovat 

shodu podmětu s přísudkem. Tentokrát to bude s podmětem rodu mužského, ženského i středního. 

Připomínám, že pokud je podmět rodu mužského životného, píšeme v přísudku – i; rodu mužského 

neživotného – y; rodu ženského – y; a pokud je podmět rodu středního, tak v přísudku píšeme - a. 

Opět připomínám, že DĚTI jsou v množném čísle rodu ženského, takže y. 

   Odkazy na on-line cvičení z Čj:  

www.kaminet.cz/ces/pravopis/shodasouhrn.phpwww.kaminet.cz/ces/pravopis/predpony1.phpwww

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

www.kaminet.cz/ces/pravopis/bepeve1.phpwww.kaminet.cz/ces/pravopis/pridt1.php                              

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

 

   V on-line procvičování je stále nejpilnější Elinka – přes 80 cvičení; Natálka B., Natálka L., Matýsek L, 

Kamílek, Nikolka – přes 40 cvičení – chválím ☺ 

       V učebnici Aj na str. 40 máte určování času. Pročtěte si celou stranu, zkuste si určit čas a společně 

při on-line výuce si vše procvičíme. V pracovním sešitě na str. 32 si vypracujte cvičení 2 a pak si ho 

společně zkontrolujeme. 

   Odkazy na on-line procvičování z Aj: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5435https://www.skolasnadhledem.cz/game/5440https://

www.skolasnadhledem.cz/game/5488 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5527https://www.skolasnadhledem.cz/game/5502https://

www.skolasnadhledem.cz/game/5533        

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5518https://www.skolasnadhledem.cz/game/5487https://

www.skolasnadhledem.cz/game/5519https://www.skolasnadhledem.cz/game/5506https://www.sk

olasnadhledem.cz/game/5512https://www.skolasnadhledem.cz/game/5511https://www.skolasnadh

ledem.cz/game/5479https://www.skolasnadhledem.cz/game/5499 

 

    V zeměpisné vlastivědě si přečtěte na str. 58 Velkou Británii 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 3 žáci! 

   V dějepisné vlastivědě si přečtěte na str. 40 - 41 kapitolu: Doba po sametové revoluci a do sešitu 

zapište: 

Změny po sametové revoluci 

- propuštění politických vězňů 

- vznik nových politických stran 

- začátek soukromého podnikání 

- dostatek všeho zboží 

- vznik soukromých škol 



- pravdivá informovanost občanů 

   Pokud byste něčemu nerozuměli, tak stále platí, že se se mnou můžete spojit po telefonu, 

Meesengeru nebo WhatsAppu. Ráda vám se vším poradím. Mějte se krásně a buďte zdrávi ☺                                

 

Anglický jazyk p.u. Zusková  

Dobrý den, milí páťáci,  

doufám, že se Vám všem daří dobře a že zvládáte práci, kterou Vám posílám.  

Dnes se opět trochu posuneme dál: 

Čeká nás nová lekce s názvem FREE TIME (4C) – v této lekci najdete slovíčka, která popisují činnosti, 

které můžete dělat ve volném čase.  Tato slovíčka najdete v pracovním sešitě na straně 83 a 

v učebnici na straně 44/1a – takže tento týden procvičujeme slovní zásobu.  

 

Co je tedy za úkol? 

1) Pročíst a naučit slovíčka v pracovním sešitě strana 83 

2) Pročíst a naučit slovní spojení v učebnici na straně 44/1a 

3) V učebnici na straně 44 ve cvičení 2 – přečíst si text a ke každé osobě přiřadit obrázky nad 

textem (ke každému jménu patří 3 obrázky).  

4) V pracovním sešitě na straně 36 na papír vypracujte cvičení 1, 3.  

Odkazy pro procvičování:  

https://www.englishactivities.net/english-topics-esl 

Zde je odkaz na online procvičování ve vaší učebnici, určitě toho využijte! 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Stále platí, že kdyby někdo potřeboval pomoc, může mě kontaktovat na email: j.zuskova@seznam.cz,  

můžeme se taktéž domluvit individuálně na online výuce.  

Řešení: 

Uč. 44/2 – Molly – B, F, H, Kirk – A, G, D, Eddie – C, E, I 

Prac. Sešit 36/3 – 2. Joe and Kate collect badges.  

                                3. Freddie and Ed go skiing. 

                                4. Megan and Anna go swimming. 

                                5. Tom and Will play ice hockey. 

                                6. David and Mike play football. 

 

                                                                             


