
Třída: 5.A 
 

  

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk 

a literatura 

Opakování předchozího učiva – vzory podstatných jmen, přídavná jména, zájmena, 

slovesa 

Učebnice str. 114 – 116 (cvičení doplnit ústně) 

Učebnice str. 115/22, 23 – do sešitu 

Číst + dělat zápisy do ČD 

Webové stránky k procvičování: http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php 

 

Anglický 

jazyk 

P. uč. Šindelářová:  

Učebnice str. 54, 55 - naučit se novou slovní zásobu - pokoje, nábytek, použití   There 

is/are 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/furniture 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there1.htm 

 

Do sešitu - uč. 54/5, 55/7 - nakreslit plánek a doplnit podle textu názvy pokojů 

PS – str. 44, 45 

 

P. uč. Šimonovská:  

Kdo ještě nemá aktivován účet na Fredovi, ať tak prosím učiní. Budu tam dávat 

pracovní listy, řešení úkolů, odkazy atd. V případě otázek a potíží mě kontaktujte na 

školní mail – simonovska@1zsdobris.cz 

Zároveň se, prosím, přihlaste na Skype, pokud to je jen trochu možné. Raději přes 

počítač, přes telefon s tím měly některé děti problémy a nešlo jim to. Přidejte si mě do 

kontaktů (Alena Simonovska, live:.cid.a50748cfc353e21d). Dále už je nová látka. 

Pokud nemám dávat do konce uzavření škol jen opakování, potřebuji se s dětmi spojit. 

Děkuji. 

 

Pracovní sešit: 

-do školního sešitu opsat tabulky 4.5 a 4.6 ze str. 76, nadpis PRESENT SIMPLE – 

QUESTIONS (otázky v přítomném prostém čase). Na Fredovi pak domluvíme 

videohovor na Skypu, kde látku vysvětlím, nebo pošlu video/prezentaci. Až po jejím 

probrání budu postupně zadávat na Fredovi další úkoly a aktivity k procvičování. Kdo 

nebude zaregistrován, ať udělá 39/3, 4. 

    - 42/1, 2, 3; 43/5, 6 

 

Matematika 

PS 2. díl – str. 10/1, 3, str. 11/1, 2, 4, 5  

Opakování násobilky, písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení, převody 

jednotek délky a obsahu: Matematické rozcvičky - www.matika.in/cs    

Desetinná čísla - http://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla 

Převody jednotek délky 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=

Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid 

Procvičování početních operací 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-deleni-se-zbytkem-1-uroven/1151 
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Přírodověda 

 

Učebnice str. 55 - Trávicí soustava - přečíst, vypsat stavbu trávicí soustavy, stačí jen 

pod sebe vypsat části 

 

PS str. 33/ cv. 9, 10 

 

Vlastivěda 
Učebnice str. 32 – 42 – pročíst, ukázat na mapě, udělat krátký zápis do sešitu 

 

Informatika 

Dodělat prezentaci na téma: jak se chovat v hodině 

Poslat mi ji na školní e-mail (cisarova@1zsdobris.cz) 
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