
 

 

 

Třída: 5. A       
18. - 22. 5. 

 
 

Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Opakování předchozího učiva – vzory podstatných jmen, přídavná jména, zájmena, 

slovesa 

 
Příslovce: nejprve zhlédni video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk 
Učebnice str. 142 – 145 – pročíst, doplňovací cvičení ústně nebo na fólii 

 

Google classroom 

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

 

Anglický jazyk 

P. uč. Šindelářová:  

Opakování: Pracovní sešit str. 50, 51 

Zkuste vypracovat sami bez pomoci rodičů, ať vím, jak jste si učivo osvojili, budu 

hodnotit pouze slovně :-) 

Poslech: 

PS 50/4 najdete na https://happy-english13.webnode.cz/poslechy-z-cd-project/ 
Vyfoťte a pošlete na sindelarova@1zsdobris.cz 

Kdo bude na Google Classroom, projdeme si cvičení společně ústně. 

 

P. uč. Šimonovská:  

- opakovat přítomný prostý čas + dle svých možností číst knihu (kniha je nepovinná!) 

- opakování 5. lekce: učebnice str. 62 napsat do sešitu 

- nová slovní zásoba – popis osob: 

- vypsat do slovníčku (včetně čes. překladu) z pracovního sešitu str. 84/6A (včetně 

„physical appearance“) + učit se význam a výslovnost (učebnice str. 64/1 + poslech 

na https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs – 

Page 64, ex. 1a, 1b) + PS 52/1, 3 

- rozdíl mezi slovesy „have got“ a „be“: opsat do sešitu zelenou tabulku z učebnice 
na str. 65 

 

Matematika 

Jednotky objemu – zhlédnout videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM 

https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo&t=2s 

- Zapsat přehled jednotek a převody do sešitu 

PS 2. díl - str. 19/1, 2 + str. 21 – celá 

Google classroom 

Procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4055  - dělitelnost čísel 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4933 - sestavování příkladů 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4080  - sčítání a odčítání 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4053  - početní operace 
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Přírodověda 

Opakování učiva: Nervová soustava + PS str. 35, 36, 37 

Učebnice str. 64 Rozmnožovací soustava 

 

V rámci opakování doporučuji shlédnout - 

https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE, 

https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64 

 

Vlastivěda 

Učebnice str. 61 – 62 – pročíst, ukázat na mapě, udělat krátký zápis do sešitu (stačí 

rámeček za článkem, nebo zajímavosti z textu) 

 

Informatika 
Zhlédni video - pokud tě zaujme, můžeš to doma také vyzkoušet. 
https://www.youtube.com/watch?v=k33GAiYb2DY 
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