
Třída: 5. C  
27. - 30. 4.  

 

  

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Tento týden se zaměříme na literaturu: 
1. Teorie literatury – pracovní list zde: 

https://drive.google.com/open?id=1sxCCgcM-

oUqn6hcyQG9U74prRNeBv4bW 

Do sešitu na literaturu opsat výkladovou část a naučit se to. (toto opsat 

rukou, netisknout). Dále otázky pod výkladovou částí vypracovat do 

sešitu. 

2. Pracovní listy Karel Čapek (lze vytisknout a nalepit do sešitu 

nebo vypracovat rovnou do sešitu odpovědi): 

Dášeňka: 

https://drive.google.com/open?id=1ffYcyD5nXrQdswRHy7257lg4FK

RdMVtm 

Měl jsem psa a kočku: 

https://drive.google.com/open?id=1GB_rNjwJUnQx_X_SECqI-

4xfxUIRdzq1 

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

zctrlop)  

 

Anglický jazyk 

p. uč. Cieślik: 
1. Učebnice str. 56/1 – Vocabulary – slovíčka vypsat do 

slovníčku, přeložit, naučit se 

2. Prac. sešit: 46/1, 47/3 

3. Několikrát se podívat na toto video a opakovat slovíčka po 

mluvčím: https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4  

4. Podívat se na toto video a zkusit porozumět všemu, co mluvčí 

říká: https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI  

 

p. uč. Šimonovská: 
1. There is/are – pracovní sešit 45/4 

2. 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 

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

4. Dále dle svého tempa pokračovat v četbě „Around The World 

In 80 Days“  
 

Matematika 

Matematika Alter 2. díl zelená: str. 58 cv. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 

vypracovat do školního sešitu (poté vyfotit a poslat p. učitelce na mail 

rumlova@1zsdobris.cz)  

 

Informatika 

Video Email: https://www.youtube.com/watch?v=-_eku9c9vvI 

(podívat se, jak si lze na seznam.cz založit soukromý email) 

 

Vlastivěda 

1. Královehradecký kraj - učebnice str. 14-15 přečíst, do sešitu 

opsat ZAPAMATUJ SI a text k hoře Sněžka u obrázku str. 15 

2. Pardubický kraj -  učeb.str. 16-17 přečíst, do sešitu text 

ZAPAMATUJ SI a odpověď na otázku č.3 na str. 16 

3. Olomoucký kraj – učeb.str. 18-19 přečíst a do sešitu text 

ZAPAMATUJ SI  
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Přírodověda 

Pokud pracujete s Google učebnou, můžete si udělat výpisky podle 

materiálů v kurzu Přírodověda 5. ročník (kód kurzu: zvagals – materiál 

Zrak, chuť, čich, hmat) 

1. uč. str. 58 – Zrak – doplnit výpisky, zopakovat 

prac.sešit - str. 34 celá 

2. uč. str. 60 - Chuť, čich, hmat + obrázek -  jazyk a rozložení 

chutí (nakreslit do sešitu) 
 

 


