
Materiály k samostudiu 

Úterý 26. 5. 2020 

Třída 5. C 

ČESKÝ  JAZYK 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 

 Učebnice str. 190 cv. 2 opsat do sešitu prvních 5 vět, číslicí určit druhy slov 

 Pracovní list 26.5.SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM (polovina listu) – pošlu řešení 
 

MATEMATIKA  

Vzájemná poloha dvou kružnic – nadpis do sešitu 

 Nalepit do sešitu 

 

 Narýsuj do sešitu - zadání, náčrt a konstrukce 

 
 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Obě skupiny pracují společně – podle skupiny p. uč. Veselkové (skupina p. uč Helclové si 
založí nový školní sešit – od 26.5.) DĚTI, KTERÉ BUDOU CHODIT DO ŠKOLY, BUDOU MÍT AJ 
KAŽDÝ DEN. ŽÁCI, KTEŘÍ SE VZDĚLÁVAJÍ DISTANČNĚ, BUDOU MÍT TUTO PRÁCI ROZEPSANOU 
DLE PŮVODNÍHO ROZVRHU. 
25. – 27.5. 

 5. lekce, opakování gramatiky a slovní zásoby – také psaná forma slovíček 

 Gramatiku – There is/are, předložky místa, can/can´t – zopakovat si podle pracovního sešitu 
str. 70 – 71 

 Učebnice str. 62 cv. 1 opsat do sešitu – psát čísla vět. Doplněné předložky podtrhnout. 

 Vynechat řádek a napsat překlad vět – věty číslovat! 



Učebnice str. 62 cv. 2a – písemně do sešitu, napsat do sloupečku čísla 1 – 11 a k nim napsat slova 
podle obrázku 
Učebnice str. 62 cv. 2b – písemně do sešitu, psát čísla vět podle obrázku 
Učebnice str. 62 cv. 3a – poslech 2.42 (v příloze), pracovat přes folii (popř. na papír) 
Učebnice str. 62 cv. 3b – písemně do sešitu 
Učebnice str. 62 cv. 3c – zeptej se kamaráda (sourozence, rodiče) co umí a co neumí, napiš o něm 4 
věty do sešitu 
 

PŘÍRODOVĚDA 

Kožní  soustava  - učebnice strana 63 celé přečíst 

                                       - ze strany 63 vytvořit výpisky: 

1. Co tvoří kožní soustavu? 

2. Opiš hlavní význam kůže 

3. Napiš nadpis – JAK O KŮŽI PEČUJEME  a vypiš způsoby péče  

4. Pořádně si prohlédni obrázek stavby kůže a pokus se nakreslit do sešitu 

 

 

 

 

 

 

 

 


