
Třída: 5.A       
20. 4 - 24. 4.  

Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Opakování předchozího učiva – vzory podstatných jmen, přídavná jména, 

zájmena, slovesa 

Učebnice str. 119/3 – do sešitu – vyfotit a poslat do e-mailu 

 

Číslovky – učebnice str. 118 – 12 – ústně, pročíst  

https://www.youtube.com/watch?v=PusY-0MBYjA 
Do sešitu napsat tabulku (druhy číslovek) 

 

PS str. 53/1, 2 

 

Google/učebna – 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:  
 

Uč. str. 56, 57 - naučit se novou slovní zásobu - město 56/1 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008080202-in-the-town-slovni-

zasoba 

 

Tvoření otázek Is/Are there...? - prostudovat PS str. 77/5.3a,b 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there7.htm 

 

str. 57/5 napsat otázky, odpovědi do sešitu, vyfotit a poslat na e-mail: 

sindelarova@1zsdobris.cz 

 

PS str. 46, 47, kdo nemá CD, najde poslech str. 47/4 na stránkách: 

https://happy-english13.webnode.cz/, vyfotit a poslat na  

sindelarova@1zsdobris.cz 

 

P. uč. Šimonovská:  

There is/are – pracovní sešit str. 45/4 

Vypsat do slovníčku (i s českým překladem) slovíčka z pracovního sešitu: 

str. 84/C – our town + places in town + vypracovat v PS 46/1, 47/3 

There is/are – otázka: PS str. 46/2 (pokračuje na další straně) 

Řešení ke cvičením zveřejním na konci týdne na Fredovi + domluvené 

hovory na Skypu (včetně konverzace o přečtené knize) 

 

Matematika 

Opakování učiva: 

Učebnice 2. díl – str. 57, 59/1-6 – vypočítej, vyfoť a pošli na můj e-mail  

PS 2. díl – str. 16 

Opakování - Matematické rozcvičky - www.matika.in/cs    

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php 

Převody jednotek obsahů - www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-

testy.asp  podle vlastního výběru 

https://www.youtube.com/watch?v=PusY-0MBYjA
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
https://www.helpforenglish.cz/article/2008080202-in-the-town-slovni-zasoba
https://www.helpforenglish.cz/article/2008080202-in-the-town-slovni-zasoba
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there7.htm
mailto:sindelarova@1zsdobris.cz
https://happy-english13.webnode.cz/
mailto:sindelarova@1zsdobris.cz
http://www.matika.in/cs
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
http://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp


Přírodověda 

učebnice str. 59 - SLUCH - výpisky = Jak funguje sluch 

PS - str. 34 - celá 

 

video - sluch - https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 

 

Vlastivěda 

Učebnice str. 54 – 57 – pročíst, ukázat na mapě, udělat krátký zápis do 

sešitu (stačí rámeček za článkem – Zapamatuj si! nebo můžeš přidat i 

zajímavosti z textu) 

 

Informatika 

Téma Velikonoce  

- úkolem je vyhledat na internetu, co jsou to Velikonoce, kdy se slaví, 

proč se slaví, jaké jsou tradice a zpracovat to do programu Microsoft 

Word - Nadpis je podtržený, velikost písma 36 a samotný text velikostí 

12. 

Poslat ho na e-mail: cisarova@1zsdobris.cz. 
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