
Třída: 5. C  
 

 

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Číslovky: 
1. Podívat se na video o číslovkách: 

https://www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI  

2. Zápis do sešitu: učebnice str. 119 / růžový rámeček a 120 / růžový 

a modrý rámeček 

3. Pracovní sešit strany: 49, 50, 53, 54 

4. Z učebnice do sešitu: 119/3 a 4, 120/6, 131/9 

 

Literatura: Po dobu nenavštěvování školy přečíst minimálně 2 knihy dle 

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

 

Anglický jazyk 

Cieślik: 
1. Slovíčka My room – pracovní sešit strana 83/ A a B – přepsat do 

slovníčku nebo do sešitu a naučit se. Znáš ještě nějaká další 

slovíčka týkající se nábytku nebo vybavení bytu?  

2. Podívej se (několikrát) na následující video – slovíčka po 

mluvčím opakuj:  
https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc  

3. Pracovní sešit: 42/1, 2, 3 a celá strana 44 
 
Šimonovská: 
Kdo je na Fredovi a Skypu, tomu budu zadávat úkoly postupně, jinak: 

 

1. Opakovat slovní zásobu – nábytek, místnosti, pracovní sešit: 44 

(https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/?cc=c

z&selLanguage=cs, možnost poslechu slovíček zde 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&sel

Language=cs, nahrávka „Page 52, Exercies 1a) 

2. Místní předložky – do sešitu přepsat a překreslit 52/3 (učebnice) – 

poté do sešitu 53/3b, 4 

3. Do školního sešitu opsat tabulky 4.5 a 4.6 ze str. 76, nadpis 

PRESENT SIMPLE – QUESTIONS (otázky v přítomném prostém 

čase) +  pracovní sešit 39/3, 4.  

Matematika 

Na webu https://dumat.webnode.cz/petka/  si stáhnout Pracovní list 

č.1_5r..pdf (431186) a vypracovat ho (buď si list vytisknout nebo příklady 

přepsat do sešitu). 

Informatika 

 
Pomocí internetu zjisti, co je to fake news a zamysli se nad tím, zda se 

nějaké fake news objevují v době nynějších vládních omezení.  
 

Vlastivěda 

1. Průmysl a doprava ČR, učeb.str.41, do sešitu opsat text 

ZAPAMATUJ SI 

2. Cestovní ruch str.42, do sešitu text ZAPAMATUJ a napiš k tomu 

3 zajímavá místa v našem kraji, která bys doporučil/a navštívit a 

proč.  

Přírodověda 

1. Vylučovací soustava - učebnice str. 57 -  přečíst a udělat  

výpisky do sešitu 

2. Pracovní sešit str. 33/cv. 11  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI
https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://dumat.webnode.cz/petka/
https://dumat.webnode.cz/_files/200000028-b0a17b0a19/Pracovní%20list%20č.1_5r..pdf
https://dumat.webnode.cz/_files/200000028-b0a17b0a19/Pracovní%20list%20č.1_5r..pdf

