
Třída: 5. C  

 
 

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Zájmena: 
1. Projít si na následujícím odkaze psaní sebou / s sebou: 

https://www.pravopisne.cz/2012/09/s-sebou-x-sebou/ a udělat si 

stručný zápis do sešitu. 

2. Učebnice Český jazyk 5 – do sešitu vypracovat: str. 113/13, 14, 15, 

16, 17 

3. Pracovní sešit: vypracovat strany 51 a 52  

 

Literatura: Po dobu nenavštěvování školy přečíst minimálně 2 knihy dle 

vlastního výběru, vypracovat na ně referát a ten přinést po otevření škol. 

 

Sloh: Napiš vypravování na téma „Jak jsem se přesvědčil/a o pravdivosti 

přísloví.“ - např. Kdo šetří, má za tři. Lež má krátké nohy. Tak dlouho se 

chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne apod. Nezapomeň použít 

přímou řeč. Text musí být minimálně na A4. Po otevření školy přines s 

sebou nebo ve Wordu pošli na email cieslik@1zsdobris.cz, bude 

oznámkováno. 

 

Anglický jazyk 

Cieślik: 

Daily routines (každodenní činnosti) 
1. Na tomto odkaze se nachází přehled slovíček: 

https://drive.google.com/open?id=19ykYEIzQfJxlhLDmmz_GphH

cZNpl5YTZ 

2. Slovíčka si opiš do sešitu, přelož a nauč se (pokud máš možnost, 

nemusíš vypisovat, jen si pracovní list vytiskni a nalep) 

3. Vypracuj projekt – komiks na A4 na téma MY DAILY 

ROUTINES – vyber si alespoň 8 činností, namaluj k nim obrázek a 

napiš k němu celou větou v kolik hodin tu činnost děláš (např. I get 

up at half past six, I eat breakfast at half past seven apod.). Projekt 

přines po otevření škol, bude oznámkován. 

Šimonovská: 
Kdo ještě nemá aktivován účet na Fredovi, ať tak učiní, prosím. 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: 42/1, 2, 3; 43/5, 6 

Probíraná látka – present simple (přítomný prostý čas), 3. osoba jednotného 

čísla včetně záporu (viz vypsané tabulky z minulého týdne). Na Fredovi 

domluvíme hovor na Skypu, kde látku vysvětlím. Poté zadám úkoly k 

procvičování. Kdo nebude zagistrován, ať vypracuje cvičení 36/4 a 37/6. 

 

Matematika 

Matematika Alter 2. díl (zelená) – celá strana 55 vypracovat do sešitu 

(cvičení 1 – 12).  

Procvičovat matematiku na stránkách: http://m.dumat.webnode.cz/petka/  

 

Informatika Pokračovat v prostudování sekce pro děti a studenty na www.kpbi.cz 

https://www.pravopisne.cz/2012/09/s-sebou-x-sebou/
https://drive.google.com/open?id=19ykYEIzQfJxlhLDmmz_GphHcZNpl5YTZ
https://drive.google.com/open?id=19ykYEIzQfJxlhLDmmz_GphHcZNpl5YTZ
mailto:simonovska@1zsdobris.cz
http://m.dumat.webnode.cz/petka/


Vlastivěda 

Práce s mapou (je v učebnici vzadu) 

Povrch ČR učeb.str.36 -přečíst, vyhledat na mapě, do sešitu opsat 

ZAPAMATUJ SI 

Vodstvo ČR učeb.str.37 přečíst, do sešitu zapsat co je povodí a úmoří a 

text ZAPAMATUJ SI, zopakujte si termíny: pravý a levý přítok, soutok 

řek, ústí řeky do moře 

Podnebí ČR str. 38 přečíst, zapsat texty podnebí a počasí a text 

ZAPAMATUJ SI  

 

Přírodověda 

učebnice str. 55 - Trávicí soustava - přečíst, vypsat stavbu trávicí 

soustavy, stačí jen pod sebe vypsat části 

 

Pracovní sešit str. 33/ cv. 9, 10  

 


