
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 30. 4. 2020 

Třída 5. C 

ČESKÝ  JAZYK 

Skladba 

 Podmět několikanásobný – několikrát si přečíst modré tabulky 

 

 
 Pracovní sešit str. 28 3. PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ cv. 1, 2 

 

MATEMATIKA  

9.15 – 12.15 online výuka  – zadaná témata budeme plnit společně. Zápis do sešitu nalepit nebo 
opsat. Pracovní listy – DES. Č. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 10, 100 (v příloze) mít připravené (vytisknuté, 
popř. opsané). 
Desetinná čísla – opakování 

 Sčítání a odčítání desetinných čísel 

 Zaokrouhlování desetinných čísel 

 Násobení desetinných čísel čísly 10, 100, 1000… 
 

Dělení desetinných čísel čísly 10, 100, 1000…. 

 Zápis do sešitu (opsat nebo nalepit) – list je v příloze ze dne 29.4. 
 Pracovní listy – DES. Č. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 10, 100 (v příloze) 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p. uč. Helclové 

Present simple a Present continuous - opakování (skladba věty) 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-vs-present-continuous-2-uroven/1590 
Znovu zopakovat přítomný čas prostý a průběhový viz pracovní sešit str. 69─70 a str. 71─72 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-vs-present-continuous-2-uroven/1590


Vypracuj těchto 10 vět do školního sešitu (PRESENT SIMPLE and PRESENT CONTINUOUS) 

1. It usually__________a lot in England.  

a) rains 

b) is raining 

2. I____________at six o´clock every day.   

a) get up 

b) am getting up  

3. What ___________right now? 

a) do you eat 

b) are you eating 

4. Look! The boys_________home.  

a) come 

b) are coming 

5. Michal often__________his family.  

a) visits 

b) is visiting 

6. What____________now? 

a) do you do 

b) are you doing 

7. I ___________right now. 

a) don´t read 

b) am not reading 

8. My dad___________newspaper every morning.  

a) buys 

b) is buying 

9. Look! Marek__________football. 

a) plays 

b) is playing 

10. Be quiet! Maria __________. 

a) sleeps 

b) is sleeping 

Pracovní sešit – jedna strana.  

Skupina p. uč. Veselkové 

 Učebnice str. 55 cv. 7 – přečíst si text FLAT TO LET = byt k pronájmu, podle přečteného textu 
označit místnosti (k písmenu napsat název místnosti) – do sešitu 

 Učebnice str. 55 cv. 7 – přečíst si text znovu, namalovat do plánku (pro tento případ 
přikládám plánek) nebo napsat do sešitu věci v každé místnosti 



 

 Pracovní sešit str. 45 – pošlu řešení 


