
Seznam úkolů č. 29 na pondělí, 27.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: 26.4.2020 večer  Datum odevzdání: 27.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. On-line procvičování koncovek podstatných jmen rodu mužského. Cesta: umimecesky.cz, 

netradiční, střílečka, psaní i/y v koncovkách, koncovky podstatných jmen: mužský rod.  

Ze začátku jezdí pomalu, musí se popohánět, ale v dalších úrovních se zrychlují. Doufám, že dojdeš až 

k sedmé úrovni. Napiš mi, jestli se ti podařilo dojít na 7. level a v jakém čase: ………………….. 

2. Sloupečky na shodu: 

 Sem 

zapisuj 

koncovky 

 Sem 

zapisuj 

koncovky 

Ragbisté nastoupil- k zápasu.  Poslové se rozjel- do světa.  

Vyrostl- tam nové domy.  Dostihy ještě nezačal-.  

Čekal- tu zástup- fanoušků.  Ztratil- se ti peníze?  

Sněhuláci se už rozpouštěl-.   Mraky se už roztrhal-.  

Z učebny zazněl- tóny houslí.  Panáci byl- ze dřeva.  

Venku se tísnil- davy lidí.  Navštívil- mě bratranci.  

Závodníci přeručkoval- lano.  Blížil- se šiky nepřátel.  

Sousedé našl- u dveří kotě.  Hoši postrádal- klíče.  

Zralé plody začal- padat.  Klíče mi spadl- do trávy.  

 

3. Souhrnné cvičení: 

Roční dob- 

Pak přišla z-ma. Sní- zas-pal pole, les- i vs- a města. Rybníky zamrzl-. Děti sáňkoval-, l-žoval- a bruslil-. 

Na některých m-stech stál- sněhuláci. Ptáci měl- hlad a ani nezp-val-. L-dé nev-cházel- ven, když 

nemusel-. Potom nesměle v-sv-tlo slunce, paprsky nab-ral- na s-le a l-dé odložil- zimní šaty. Pčihlás-lo 

se jaro. Děti uložil- saně a v-táhl- koloběžky, kola a míče.  

 

Matematika: 

1. Čtení z grafu: Nejprve se připravíme s Matýskovou matematikou.  Na straně 37 ti asi 

nejvíce pomůže 3. cvičení – to si určitě projdi. Ostatní jsou nepovinná. 

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-37/ 

A na straně 38 ti doporučuji 1. a 2. cvičení – povinné: 

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-38/ 

Jak se ti podařilo toto učivo pochopit? …………………… 

2. Nyní už jsi připraven, abys zvládnul procvičování čtení z grafu: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5376 

Cesta: skolasnedhledem, online cvičení, matematika, dole ve žluté liště: zvolte ročník: 5. , zvolte 

téma: práce s grafem 

Jak jsi byl úspěšný? 

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-37/
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-38/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5376


Angličtina: 

1. V učebnici na str. 27 najdi tato slovíčka, přepiš je do slovníčku a nauč se je: 

Promiňte  Kde jsou …?  (oni) jsou … 

Hned vedle  naproti   mezi 

2. Vyplň cvičení v PS 33/2. Připrav si je na naši on-line hodinu. 


