
Třída: 5. C 
11. - 15. 5. 

Předmět: Vzdělávací témata

Český jazyk a literatura

Slovesný způsob:
1. Podívej se na na tento pracovní list, přečti si ho, přepiš si ho do 

sešitu (popřípadě vytiskni a nalep): 
https://drive.google.com/open?id=1aRvgE5t--
RCKL_ORgV3W3DiVBEbqyb5H

2. Pracovní sešit: strany 56, 57, 59 (celé) a 61/7
3. Zkus si hru na slovesný způsob: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/20 

Pracovní listy budou i na Google učebně v kurzu Český jazyk (kód: 
zctrlop) 

Anglický jazyk

p. uč. Cieślik:

Project: Animal Research: https://drive.google.com/open?
id=1vJen87BRFW-sTg2TdwpiYpe2unho1RKy
Vyber si nějaké divoké zvíře a vypracuj projekt podle tohoto vzoru. 
Můžeš si pracovní list vytisknout a pracovat přímo do něj nebo se jím 
jen inspirovat a projekt vypracovat na čtvrtku podle sebe, ale musí 
obsahovat všechny náležitosti (viz vzor). Třetí strana projektu slouží k 
tomu, abyste napsali o zvířeti krátký článeček (v celých větách). Projekt
vyfoť a pošli buď přes Google učebnu nebo na email 
cieslik@1zsdobris.cz Projekt uchovej, aby sis ho po příchodu do školy 
mohl vložit do portfolia. 

Vzor pro projekt bude i na Google učebně (kód kurzu uarbina)

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
a
https://en.islcollective.com/english-esl-
worksheets/grammar/prepositions-place/prepositions-place/93103

Dle svého tempa možno pokračovat v četbě knihy (nepovinné – jen 
pokud stíháte zadané úkoly)

Matematika

Matematika Alter 3.díl strana 7 do ŠS výpisky. Nadpis: Porovnání 
úhlů, osa úhlu (opiš všechny rámečky) dále vypracuj cv. 2, 5, 7. Dále 
strana 8 vypracuj do ŠS cv. 3, 4, 5 (připoměň si aritmetický průměr a 
také opiš červený rámeček do sešitu).
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Informatika
Seznam se s webem předmětu informatika: 
https://informatika5910.webnode.cz/ 

Vlastivěda
Kraj Vysočina: učeb. str. 26-27, přečíst, opsat text ZAPAMATUJ SI
Jihočeský kraj: učeb. str. 28-29 přečíst, opsat text ZAPAMATUJ SI
Plzeňský kraj: učeb. str. 30-31 přečíst, opsat text ZAPAMATUJ SI 

Přírodověda
Nervová soustava - uč. str. 62 + 63, přečíst + výpisky, na zopakování 
odpovědět na otázky 39 - 40 (stačí s rodiči ústně)
nebo v Google učebně v kurzu: materiál „Nervová soustava“

https://informatika5910.webnode.cz/

