
Třída: 5.A   
     

11. 5. - 15. 5. 
 

 

Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Opakování předchozího učiva – vzory podstatných jmen, přídavná jména, 

zájmena, slovesa 
 

Opakování učebnice str. 18 – 21 – pročíst a připomenout si 

PS str. 18/1, 3, str. 19, 20 – celá 
 

Google classroom – ww6qctj (přístupné ze soukromých e-mailových 

adres) 
Číst + dělat zápisy do ČD 

 

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

 

Anglický jazyk 

P. uč. Šindelářová:  

Opakování 
 

1. Podle učebnice 62/1 - udělej kvíz 10 Revision - prepositions 

2. Podle učebnice 62/2a - udělej kvíz 11 Places in a town 
3. Učebnice 62/2b -  napiš 6 vět do sešitu podle obrázku (vyfotit, poslat 

na sindelarova@1zsdobris.cz) 

4. Učebnice 62/3a - podle poslechu, udělej kvíz 12 What can James do? 
5. Pracovní sešit str. 49 (vyfotit, poslat na sindelarova@1zsdobris.cz) 

 

Všechny poslechy a kvízy najdete na: https://happy-english13.webnode.cz/ 

 
Kdo bude na Google Classroom, budeme dělat většinu úloh společně opět 

v úterý od 10:00. 

 
 

P. uč. Šimonovská:  

- procvičovat přítomný prostý čas a slovní zásobu 5. lekce 

- sloveso „can“ 
- do školního sešitu vypsat gramatiku z PS, str. 77/5.5 + vysvětlím na 

Skypu 

 
- do sešitu: učebnice, str. 59/5; PS str. 48, 49/3 + 4c 

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

says-can/cant/13007 (bude na Fredovi) 
- připravit si/dokázat říci min. 6 vět o tom, co umím/neumím – může 

sloužit jako pomůcka https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/grammar/questions-interrogative/speaking-worksheet-can-

you/3629 (bude ke stažení i na Fredovi) 
 

Dle svého tempa možno pokračovat v četbě knihy (nepovinné – jen pokud 

stíháte zadané úkoly) 
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Matematika 

PS geometrie – 43/1,2,3 

PS str. 19/2, 3, str. 20 - celá  

Google classroom - u23s3nf (přístupné ze soukromých e-mailových adres) 

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

převody jednotek délky a obsahu: Matematické rozcvičky - 

www.matika.in/cs    

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 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5380 - sl. úlohy 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4086 - třídění čísel podle velikosti 

výsledku 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4084 - násobení 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4054 - počítání se závorkami  
 

Přírodověda 

Nervová soustava - uč. str. 62 + 63, přečíst + výpisky, na zopakování 

odpovědět na otázky 39 - 40 (stačí s rodiči ústně) 
nebo GC materiál Nervová soustava 

 

Vlastivěda 

Učebnice str. 58 – 60 – pročíst, ukázat na mapě, udělat krátký zápis do 

sešitu (stačí rámeček za článkem, nebo zajímavosti z textu) 
 

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