
Třída: 5.A       
4. - 7. 5. 

 
 

Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Opakování předchozího učiva – vzory podstatných jmen, přídavná jména, 

zájmena, slovesa 

 

Učebnice str. 137/23 – napsat do sešitu a poslat na můj e-mail 

Učebnice str. 137/22 – doplň ústně nebo na fólii 

 

Procvičování přídavných jmen: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-
uroven/7684 
 
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-
uroven/6494 
 

https://www.umimecesky.cz/vpisovacka-sklonovani-pridavnych-jmen-2-
uroven/381 

 

Vytvořit pozvánku na oslavu Tvých narozenin 
 

Přihlásit se a Google/učebnu – odkaz na webových stránkách 

Číst + dělat zápisy do ČD 

 

Webové stránky k procvičování: 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php 

 

Anglický jazyk 

P. uč. Šindelářová:  

1. Sloveso can - prac. seš. str. 77/5.4, 5.5a,b - zopakovat si používání 

sloves can. 

2. Učebnice str. 59/4a - vypracovat otázky do sešitu 

3. Prac. seš. str. 48 

 

Hotové úkoly vyfotit a poslat na e-mail: sindelarova@1zsdobris.cz 

 

4. Průběžně vyplňovat testy: https://happy-english13.webnode.cz/ 

Kdo bude na Google Classroom, uděláme úkoly společně, nebudete muset 

posílat. 

 

P. uč. Šimonovská:  

Procvičovat přítomný prostý čas (present simple – otázky, zápor, 

soustředit se na 3. osobu jednotného čísla) – soubory budou na Fredovi, 

případně možno po přihlášení stáhnout zde 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-

simple-tense/testpresent-simple/45742 

 

Procvičovat popis místností (there is/are, nábytek, místní předložky) – 

opět na Fredovi nebo po přihlášení zde: 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/have-got-or-

has-got/four-rooms-reading-and-have-got/99625 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/prepositions-

place/prepositions-place/93103 

Dle svého tempa možno pokračovat v četbě knihy 
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Matematika 

https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ – výklad 

 

učebnice M 3. díl – str. 29 - 31 – projít ústně, fólie 

Vypočítat do sešitu a poslat na můj e-mail: str. 29/6, 8 + str. 31/3, 10, 11  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4102 - sudá a lichá čísla 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5385 - rozcvička 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4060 - dělení se zbytkem 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5381  - slovní úlohy 

 

Přírodověda 

Učebnice str. 61 - kožní soustava - přečíst + výpisky + nakreslit a popsat 

obrázek - řez kůží 

 

PS str. 37/ cv. 24, 25 

 

nebo Google classroom - materiál kožní soustava 

Vlastivěda 
Dokončování referátu o zvoleném státu sousedícím s ČR. Práce na 

dokončování zápisků v sešitě. 

Informatika Prostudovat sekci pro děti a studenty na www.kpbi.cz 
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