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MATEMATIKA

Ahoj děti!!

Domácí úkol bude opět z pracovního sešitu.

Strana 26/5 – slovní příklad

Strana 27/1- příklady na násobení, vzpomeňte si, co jsem vám radila, když násobíme 
dvojciferným číslem, které má na konci nulu. Takže například první příklad vynásobíme 
čtyřkou a k výsledku připíšeme nulu.

Strana 27/2 – například první příklad: začnete počítat od čísla 527 a na konci vám musí opět 
vyjít číslo 527

Strana 28/ vpravo zaokrouhlit příklady na desítky a na stovky.
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ČESKÝ JAZYK

Opakování a upevnění probraného učiva – tvoření slov, vyjmenovaná slova, antonyma, 
synonyma, věta jednoduchá, souvětí, druhy slov, vzory podstatných jmen.

Přidáme si nové učivo – přídavná jména – jak je poznáme ve větě, druhy přídavných jmen, 
přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, vzory přídavných jmen, skloňování přídavných 
jmen.

Učebnice – str. 99 – 107

Pracovní sešit – str. 25 cv. 4,5

                          str. 26 cv. 7,8,9

Toto je pouze rámec učiva, s dětmi vždy proberu při on-line hodině, vše si vysvětlíme a poté 
dostanou domácí úkol, který mi následně zašlou ke kontrole. Ať tedy, prosím, nic 
nevypracovávají dopředu. 

Děti si navíc musí každý den chvilku číst .  Po přečtení knížky vždy vypracují další 
čtenářský list. 
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ANGLICKÝ JAZYK

Probíráme přítomný čas průběhový. Vyplňte přiložený pracovní list a zašlete na můj e-mail. 
V ESL Library máte opět nějaké procvičování navíc.
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VLASTIVĚDA

Probíráme první světovou válku. V učebnici na straně 65 vypracujte k tomuto tématu otázky a
zašlete na můj e-mail. Nezapomeňte si také opsat do sešitu poznámky ze zaslané prezentace 
(jen to, co je tučně). 



13_úkoly pro domácí přípravu žáků_8.týden_22.02.-26.02.2021
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 5. ročník 

TÝDEN 22.02.-26.02.2021

PŘÍRODOVĚDA

Mírný podnebný pás – vypracujte následující otázky:

1) Jak se dělí krajina v mírném podnebném pásu?

2) Jaké se zde vyskytují lesy?

3) Jaké rostliny v mírném pásu najdeš?

4) Jaké živočichy v mírném pásu můžeš potkat?

5) V jakém pásu se nachází ČR?

6) Nachází se v ČR nějaká step? Pokud ano, kde?

Vypracované otázky zašlete na můj e-mail.



Present continuous

Rozhodni, zda jsou následující věty pravdivé (true) nebo nepravdivé (false)

The blonde woman is drinking.  T  F

They are dancing.       T  F

The woman with black hair is standing.  T  F

The man in green T- shirt is making salad. T  F

The sitting man is wearing jeans. T  F

Napiš slova ve správném pořadí:

making/ we´re / a / cake    washing / the / car / they´re

_____________________________    ________________________________

listening / to / the / band / he´s      pizza / eating / she´s

_____________________________    ________________________________

Záporná věta:

I´m not playing

You aren´t playing

He isn´t playing

She isn´t playing

It isn´t playing

We aren´t playing

You aren´t playing

They aren´t playing

Otázka:

Am I playing?

Are you playing?

Is he playing?

Is she playing?

Is it playing?

Are we playing?

Are you playing?

Are they playing?

Krátké odpovědi:

Yes, I am.

No, you aren´t.

Yes, he is.

No, she isn´t.

Yes, it is.

Yes, we are.

No, you aren´t.

Yes, they are.

Kladná věta:

I´m playing

You are playing

He is playing

She is playing

It is playing

We are playing

You are playing

They are playing



Doplň do vět správné tvary slovesa BÝT:

Alison _____ eating. They ______ playing music.

We ______ listening to the band. John ______ writing a letter.

I ______ drinking water. You ______ singing a song.

Převeď dané věty do záporu:

She is playing football. ____________________________________________

They are brushing their hair. ___________________________________________

You are making a cake. ________________________________________________

I am taking photos. __________________________________________________

It is eating meat. ____________________________________________________

Odpověz na dané otázky k obrázkům, pokud je odpověď záporná, napiš jak je věta 
správně. 

                            Is the lion playing rugby?

       ______________________________________________

     Is the dog walking?

     ______________________________________________

         Is the cat eating a mouse?

      _______________________________________________

       Is the kangaroo jumping?

       _______________________________________________


