
Vlastivěda  

dokončit pracovní sešity – společně v pondělí na Zoom 

Přírodověda 15.-19.6. 

Alf – test Opakování učiva 5. třídy – vypracovat nejlépe do 19.6. 

Přečíst článek:  

https://epochaplus.cz/15-faktu-o-vesmiru-ktere-vas-prekvapi/ 

5. TŘÍDA 15. – 19.6. 
 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•34/5 
1 - c 
2 - e 
3 – d 
4 – a 
5 – g 
6 - b 
7 - f  
•35/6 
on – next – between – front – on 
 
B) V pracovním sešitě prostudujte gramatiku HAVE TO / MUST (modrá tabulka + text pod ní). Potom 
vypracujte na str. 41/ 3 (uděláme společně na Zoomu). 
 
C) Procvičujte na ALFovi. 
 

ANGLIČTINA   5.tř – p. Burdová 

Učivo  na  týden  od  15.06. – 19.06. 

VELKÝ  SEŠIT 

1/  Opište  si  modrou  tabulku  PS  str. 52  =  to  je  zápor  Přítomného  času  průběhového 

2/  Opište  si  modrou  tabulku  PS  str. 54  =  to  je  otázka  Present  continuous  

Nyní  máš opsané  3  tabulky  Přítomný  čas  průběhový. 

+……….. POSITIVE   =  kladný  tvar 

-…………..NEGATIVE  =  zápor  

?...............QUESTIONS  =  otázky 

3/ PS  str. 49  Opiš  opět  modrou  tabulku do  VELKÉHO  SEŠITU 

4/ PS  str. 49  cv.3  -  zkontroluj  si  v mcourser 

5/ PS  str. 52  cv. 1, 2 

6/ PS  str. 54 cv. 5,6 

https://epochaplus.cz/15-faktu-o-vesmiru-ktere-vas-prekvapi/


Tímto  Přítomným  průběhovým  časem  bych  ZAKONČILA  5. třídu. 

Poslední  ZOOM  je ve  čtvrtek  18.6. 

PŘIPOMÍNÁM  VRÁCENÍ  UČEBNIC  BLOGGERS, POTŘEBUJI  JE  PRO  BUDOUCÍ  5. Tř. 

Domluvte  se  s třídní  učitelkou , kdy  budete vracet  všechny  učebnice. 

H A P P Y    H O L I D A Y S 

 
 

 

Český jazyk 

1) Kdo nemá hotové testy v Alfofi, dodělá si je. 

2) Nezapomeňte odevzdat mailem čtenářský deník s libovolnou knížkou. Připomínám strukturu 

deníku: 

A) název knihy 

B) autor 

C) ilustrace 

D) hlavní postavy 

E) obsah knihy 

F) obsah oblíbené kapitoly (části knihy) 

G) charakteristika hlavní postavy (ne jednou větou) 

H) hodnocení knihy (ne jednou větou) 

 

3) Poslední zoom hodina je ve čtvrtek 18.6. v 10 hodin. 

 

 

Informatika 15. 6. 

Děkuji všem za odeslané práce z excelu, velké množství z vás se s tímto úkolem popralo na výbornou. 

Kapitolu excel tímto uzavírám a na začátek nové látky již nemáme čas, z toho důvodu vám posílám 

toto video, po jehož shlédnutí se dozvíte několik triků, které lze uplatnit při práci na počítači 

https://www.youtube.com/watch?v=s7Sm5fxoTYg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7Sm5fxoTYg


Matematika 

 
 
 
 
 



 
Výklad: 
Procento 
Procento je 1/100 z nějakého celku. Vypočítáme jej tedy tak, že celek vydělíme stem. 
Značíme jej znakem %. 
Vlastě je to rozdělování na 100 stejných kousků. 
100 % tedy tvoří 1 celek. 
 
Část nějakého celku umíme tedy zapsat buď zlomkem, desetinným číslem nebo procentem. 
 

př. 45% =  
45

100
= 0,45 

 
Záporná čísla 
Záporná čísla jsou čísla, která leží na číselné ose vlevo od nuly. 
Označujeme je znaménkem mínus před číslem. Př. -3 
Pozor, znaménko mínus zde označuje polohu čísla od nuly ne odčítání (teploměr). 
Slouží například k označení mrazivých teplot, dluhů a podobně. 
Záporná čísla porovnáváme stejně jako kladná. 
Číslo, které je více vlevo, je menší. 
Pozor, může se to zdát divné. Př. -12 < -8 
 

Cvičení: str. 29-32 
 

 

 

 

 

 

 


