
Učivo od 19.10. do 23.10.2020 pro 5.B Jana Hanušová 
 
ČESKÝ JAZYK -  PŘEDPONY Z -, S - ,VZ - 
        učeb. s. 15,16 
 
Při správném doplňování těchto předpon se budeme řídit těmito pravidly: 

1.  PŘEDPONU Z – píšeme ve slovech, která znamenají ZMĚNU nebo UKONČENÍ DĚJE 
např. zkrátit, zčervenat, ztloustnout, zchudlý, ztratit, ztráta, zkazit, zkažená atd. 

2. PŘEDPONU S – píšeme ve slovech, která znamenají SMĚŘOVÁNÍ SHORA DOLŮ, 
 Z POVRCH PRYČ nebo SMĚR DOHROMADY např. shodit, voda stéká, sběr, sbírat atd. 

Pracovní sešit   s.7 c.1,2,4                                   minutovky 4. tř. s.41-47 
                            s.9 c.5,7,8                                   minutovky 5. tř. s.3,4 
                            s.10 dokončit    
                            s.11 dokončit 
                            s.13 dokončit 
                            s.14 c.2 
                            s. 15 c.2 nahoře i dole 
                            s.16 c.1,2  
 
 
 MATEMATIKA  - opakujeme pamětné i písemné početní operace    
 
Pracovní sešit   s.11 c.1,2,5,7                                 početník s.16, 17 
                                     c.4,6 jsou dobrovolná                          s.18 cv. a, b, c, e 
                            s.12 c.1-7 
                            s. 13 c.1-6 
                                      c.7 je dobrovolné 
                            s. 14 c.1,2,3,5,7, 
                                      c.6 je dobrovolné 
 
 
PŘÍRODOVĚDA - opakujeme učivo o podnebných pásech 
                               vypracuj PL - PŘ - 2,pracuj zpaměti nebo 
                               můžeš použít učebnici s. 11-23 
 
                              vypracuj PL - PŘ - 3 
                               informace najdeš v učebnici s. 24-28 
 
                              pro zvídavé: přečti si v učebnici s.29-33, 
                                                    je to zajímavé 
                                
 
VLASTIVĚDA - PUTOVÁNÍ PO ČR 
                          připomínám hotový Dú o vybrané památce z Prahy 
 



                          opakujeme učivo o středních Čechách 
                          vypracuj  PL - Z - 1,pracuj zpaměti  
                          nebo hledej informace v učebnici na s.10-13 
                          
                          Zápisky z učiva o východních Čechách uděláme společně,  
                          ty si přečti text v učebnici na s.14-18, 
                           prohlédni si také obrázky a  
                          vypracuj PL - Z - 2, pracuj s učebnicí na s.14-18 
 
VLASTIVĚDA - OBRAZY Z NOVĚJŠÍCH DĚJIN 
                           připomínám hotové poznámky z učiva na s.6-7 
 
                            nové učivo: Obrození českého jazyka a 
                                                  Buditelé českého národa 
                                                  učebnice s.8-11 - tady vyhledej  
                                                   informace pro doplnění PL- D - 2 
 
 
 
Aj Násirová 
Unit 3  -  Better or worse?  
 
Cíl: Umět požádat o zapůjčení školní pomůcky, poprosit, poděkovat, porovnat kvalitu 
 
PS : str. 64 - slovíčka 
        str. 8 / 1 - vyplnit podle nabídky, přeložit do Čj 
                     2 -dobrovolné 
                      3 - doplnění + odpověď na otázku 
          str. 9/   5 - vyplnit podle nabídky, přeložit do Čj  
 
Pozor!!  bad - špatný   /    worse - horší 
                good - dobrý /    better - lepší 
 
             str. 9/ 6,7,8 - vypracovat 
Zopakovat sloveso have ve spojení s got .Pozor na 3. osobu  čísla jed.              
 

5B – Aj úkoly na 19.10.-23.10. Treufittová 

Milé děti, v lekci 1 jste se naučily napsat dopis o sobě a svých zájmech, vyjádřit 

co mám a nemám rád. V lekci 2 máme umět představit členy své rodiny, uvést 

jejich jména, věk, povolání. Vyplń v pracovním sešitě na str.6/cv.4 a na 

str.7/6,7. Do domácího sešitu napiš dopis o své rodině. 

Raději si ještě zopakujeme zájmena osobní, přivlastńovací a ukazovací.  

I-já  I drive a car.        My-.moje   This is my car.        This is ….to je      



                                                                                          That is – tamto je .. 

You – ty, vy   You can see a dog.        Your – tvůj, váš 

 

He – on    He plays with a ball.           His- jeho  This is his ball. 

 

She – ona  She has hot a dress.         Her – její   This is her dress. 

 

It – to   It is a book.                              Its – jeho, její (neživotné) 

                                                                         Its colour is blue. 

 

We- my   We ride a bike.                   Our – naše  This is our bike. 

 

They – oni  They live in a house.      Their – jejich  This is their house. 

 

 

 

 


