
Třída: 5.B 

 

4. 5. – 7. 5. 
 

  Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Mluvnice:  

Vlastní jména- učebnice str. 65/ přepsat do sešitu růžovou 

tabulku na začátku strany + procvičování např.: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-velka-pismena-

lide-cas-mix-1-uroven/1941 , na google učebně bude 

prezentace na doplnění informací o psaní vlastních jmen. 

 
Čtení:  

Žáci se pokusí vymyslet svoje definice základních 

literárních pojmů: Autor, spisovatel, dílo, postava, 

vypravěč, monolog, dialog, herec/herečka a napíší si je do 

sešitu- na google učebně bude prezentace na zkontrolování 

a procvičení těchto pojmů 
Google Classroom: 7hk6zq7 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Babčáková  

Učebnice str. 46 cv. 1 čtení komiksu, cv. 2 práce s textem, 

PS str. 38 cv. 1,2 (foto poslat e-mailem). 

Google Classroom: 6imgszq 

 

p. uč.  Veselková 

5. lekce - My room 

učebnice str. 52/3 (do školního sešitu nadpis Předložky a 

pod něj přepsat, překreslit a přeložit slova) 

PS str. 43/5, 6, 7 

Procvičování slovní zásoby na 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso (téma: Místa a 

stavby - Dům) 

 

Matematika 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5389  - nejdříve 

spočítej celé čtverečky, poté zbytky čtverečků poskládej 

tak, abys získal celé čtverečky. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5382 – geometrie 

PS geometrie – 43/1,2,3 

 

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

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

 slovní úlohy 

 

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

výklad + učebnice M 3. díl – cvičení podle výběru ze stran 

29 až 31 

Google Classroom: wdin7cp 
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Vlastivěda 

Mezilidské vztahy a pravidla slušného chování- žáci do 

sešitu písemně odpoví na následující otázky: Co to jsou 

(dobré) mezilidské vztahy? V čem vidím důležitost 

dobrých mezilidských vztahů? Co je pro mě v 

mezilidských vztazích důležité? 

Co je to slušné chování? Jaká znám pravidla slušného 

chování? Jak se bude lišit slušné chování na hřišti, na 

koncertě vážné hudby, na návštěvě u kamaráda nebo na 

návštěvě muzea? - ve čtvrtek 7. 5. v 10 hodin proběhne 

videohovor na google učebně na toto téma. Kdo se ho 

nebude moci zúčastnit, prosím zaslat vypracované 

odpovědi do 7. 5. (včetně) na email 

cernohorska@1zsdobris.cz    

Google Classroom: iaxuhjr 
 

Přírodověda 

Doplnit nevypracovaná cvičení z PS ze stran 31 – 36. 

 

Kůže - https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc 

Přečíst str. 61 v učebnici, vypsat poznámky (význam kůže, 

tři vrstvy kůže, co se v nich nachází, poranění kůže, jak 

předcházet nejzávažnějšímu onemocnění kůže. 
Google Classroom: zptg56x 
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