
Třída: 5. C  
4. - 7. 5.  

 
 

  
 

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

1. Procvičuj vyjmenovaná slova na www.pravopisne.cz 
 

2. Vyzkoušej si pro zajímavost přijímací zkoušky na osmiletá 

gymnázia. Utvoř si doma atmosféru jako na přijímačkách, na 

test máš 90 minut, přečti si zadání a směle do toho: 

 

Zadání: 
https://drive.google.com/open?id=1TH4jRCL5lfFdvGpyxoWyDdlG8In

S8lng 

 

Záznamový arch: 

https://drive.google.com/open?id=1ZtbWw0T8Sa8j0-DQhr-SKcshEZ-

wBPnz 

 

Řešení: 
https://drive.google.com/open?id=1K2hUioXutXTdQA7cLjdQOM_Sj6

eZ40m7 
 

3. Vyhledej si informace k otázkám, které ti v přijímačkách dělaly 

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

zctrlop)   

 

Anglický jazyk 

p. uč. Cieślik: 
Sloveso CAN: 

1. Podívej se na video a podle tohoto videa si udělej zápis do 

sešitu: https://www.youtube.com/watch?v=oWSt0Pivwpc  

2. Pracovní sešit: 48/1, 2 a 49/3 

Vše bude i na Google učebně (kód kurzu uarbina) 
 
p. uč. Šimonovská: 

1. Procvičování there is/are + places in town: PS 47/5 a 50/1, 2, 3 

2. Vypracovat na A4 projekt dle instrukcí na str. 63 v učebnici 

(rámeček „what to do“) a naučit se o tom samostatně povídat 

(hlavně umět popsat, kde co je) – další týden bychom si o tom 

povídali na Skypu, projekt prosím poslat ofocený na můj mail 

do neděle 10. 5. 

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

In 80 Days“  
 

Matematika 

Vypracuj a pošli p. učitelce Rumlové na email pracovní list 2., který 

nalezneš na https://dumat.webnode.cz/petka/ + pracuj v Google učebně  

 

Informatika 

Podívej se, jak vypadá bezpečné heslo: https://www.e-

bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/bud-v-bezpeci/83-bud-v-

bezpeci-bezpecne-heslo/file  
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Vlastivěda 

Moravskoslezský kraj - přečíst v učebnici str. 20-21, opsat text 

ZAPAMATUJ SI 

Zlínský kraj - učeb. 22-23, opsat text ZAPAMATUJ SI a odpověď na 

otázku č. 1 na str. 22 

Jihomoravský kraj - učeb. str. 24-25, opsat text ZAPAMATUJ SI a 

odpověď na otázku č. 1 na str. 24  

 

Přírodověda 

Kožní soustava - učebnice str. 61 - přečíst + výpisky + nakreslit a 

popsat obrázek - řez kůží 

PS str. 37/ cv. 24, 25 

nebo Google učebna – materiál kožní soustava  

 

 


