
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 5.C 

Třídní učitel: Jan Veselý 

Zadávací období: 11.1. - 15.1.  2021 

11. -15.1.2021 

VŠECHNY ÚKOLY, KTERÉ MÁTE POSLAT KE KONTROLE, POŠLETE DO 17.1.2021 

PONDĚLÍ 

     ČJ – učebnice 57/1 přepiš + pošli ( a-e nedělej), 57 – přečti si žlutou tabulku 

                          PS – 31/10 doplň + a,b,c,d 

     M – 1. díl 52/8, 53/2, do sešitu 53/6 ( 1. – 4. příklad ) + pošli 

ÚTERÝ 

     ČJ – učebnice 57/2, 58 – zopakuj si pádové otázky, 59 – nauč se žlutou tabulku,  

              59/2 přepiš ( a,b nedělej ),   PS – 32/1,2,3 

     M – 1. díl 54/1,7,   do sešitu 54/8,9 + pošli 

STŘEDA 

     ČJ - učebnice 60/5 přepiš + pošli ( a-c nedělej ), PS 33/1 ( a-e nedělej ) 

     M – 2. díl 3/1a,b, 3/4, 4/1 

ČTVRTEK 

     ČJ – PS – 33/2,3,4 

     M – 4/4,5,  5/1a,b 

PÁTEK 

     ČJ – PS – 34/1,2,3 ( cv.3 pošli – pomůže učebnice str.59 ) 

     M – 5/6,7 + pošli, 5/8 do sešitu 

DĚJEPIS – přečti 30-31 ( Stroje …) + zapiš stručné poznámky,  

                  do sešitu odpověz na otázky 31/1,2,3 + pošli, PS – 11/2,3, probereme on line 

                  Dějiny udatného ……. díly 86-90 

PŘÍRODOPIS – Tropický pás 36-38, co zapsat probereme on line 

TV – cvičte podle videí z minulého týdne nebo jiných, choďte na vycházky 

 



 

Třída: 5.C  

Předmět: Informatika      

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2020      

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill    

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz     

  
Téma: práce se schránkou (kopírování textu a obrázků) 

  

Postup při kopírování: 1) na www stránkách označíme libovolný text 

                                        2) stiskneme: CTRL + c 

                                        3) najedeme do wordu 

                                        4) stiskneme: CTRL + v 

  

Kopírování obrázku: 1) na www stránkách si najdeme obrázek 

                                     2) klikneme na něho p. tlačítkem myši – „kopírovat obrázek“ 

                                     3) najedeme do wordu 

                                     4) stiskneme: CTRL + v 

  

Úkol: 

Shlédni toto video: https://www.youtube.com/watch?v=ublbvWVjmpc 

Dle videa procvič kopírování textu a obrázků z internetu do wordu 

 

 

Jméno: Mgr. Ladislav Horváth 

TŘÍDA: 5.C, 5.D 

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

ZADÁVACÍ OBDOBÍ: LEDEN 2021 

 PÍSNĚ: 

Tři tamboři – francouzská lidová píseň 

https://www.youtube.com/watch?v=AZQj3aKK8e8 

mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ublbvWVjmpc
https://www.youtube.com/watch?v=AZQj3aKK8e8


  

Čtyři koně jdou – česká lidová píseň (minet) 

https://www.youtube.com/watch?v=-0lp-up0cnM 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0lp-up0cnM


Na rozloučení – česká lidová píseň z Chodska 

 https://www.youtube.com/watch?v=fADJ7Svr0ZQ&list=RDfADJ7Svr0ZQ&start_radio=1 

  

  

  

 POSLECH: 

 W.A. Mozart: Don Giovanni, menuet 

https://www.youtube.com/watch?v=rda6qVAR0Sg 

 Menuet (také minuet či italsky minuetto) je párový tanec francouzského původu ve 3/4 taktu. 

Menuet pravděpodobně vznikl počátkem 17. století a stal se typickým dvorním tancem, 

galantním, pomalým a ceremoniálním.Jeho lidovou obdobou je minet – píseň Čtyři koně jdou. 

 Ukázka tance menuet: 

https://www.youtube.com/watch?v=x8VoKeuOzZQ 

 HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY JE PŘILOŽENA V PREZENTACI 
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Třída: 5.C. 

Předmět: Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 11.1. - 30.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 Zadání: Zimní krajina 

• Vydejte se na procházku do zimní přírody a načerpejte inspiraci pro 

svou práci na výše uvedené téma. Vyberte si libovolnou techniku a 

zpracování. Vaší práci si společně prohlédneme po návratu do školy. 

🙂. J. Kovářová 

 

 

Předmět: Anglický jazyk – skupiny 1A5C, 2A5C 

Třída: 5. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2021 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 5. C, 

chválím vás za aktivitu a snahu během distanční výuky v minulém týdnu. 

Tento týden vypracujeme další část třetí lekce. 

UNIT 3 B – MUT´S PRESENT 

pondělí 11. 1. 2021 - online hodina – skupina 2A5C 

úterý 12. 1. 2021 – online hodina – skupina 1A5C 

Pracovní sešit 

strana 23 / cvičení 6, 7 – kontrola domácího úkolu 

Slovíčka - pracovní sešit 

strana 82 / slovíčka 3B 

Také se podíváme na novou slovní zásobu a projdeme si výslovnost. Nová slova se naučte. 

Gramatika – pracovní sešit 

strana74 / tabulka 3.5 – přídavná jména 

Budeme si povídat o přídavných jménech a jejich umístění ve větě. 
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Procvičení – pracovní sešit 

strana 24 / cvičení 4 

strana 25 / cvičení 5 

Nové učivo si společně procvičíme. 

Domácí úkol – pracovní sešit 

strana 24 / cvičení 1 – Najděte dalších 7 barev. 

strana 24 /cvičení 2 – poslech CD – poslech číslo 13 - Vybarvěte obrázky podle poslechu. 

strana 24 / cvičení 3 – Spojte protiklady. 

Úkol překontrolujeme na začátku příští online hodiny. 

  

čtvrtek 14. 1. 2021 – online hodina 

Pracovní sešit 

strana 24 / cvičení 1, 2, 3 – kontrola domácího úkolu 

Učebnice 

strana 30 / cvičení 1 – MUT´S PRESENT - Příběh si společně přečteme a přeložíme. 

strana 31 / cvičení 4a,b – Procvičíme si přídavná jména. 

Domácí úkol – pracovní sešit 

strana 25 / cvičení 6 – Opravte věty podle obrázků. 

strana 25 / cvičení 7 – Napište několik vět o věcech, které máte. Pracujte podle vzoru. 

Vaše odpovědi zkontrolujeme příští týden. 

Děkuji vám za spolupráci a těším se na naše online setkání. 

 

Praktické činnosti – 11. 01. – 15. 01. 

Mgr. Bečková Tereza 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

  

Sníh nám krásně pokryl celou krajinu. Rozhlédněte se kolem sebe a zasněženou 

krajinu vyrobte i vy. Pro inspiraci přikládám návod. Ke tvoření použijte barevný 

papír, lepidlo, odličovací tampónky nebo vatu. Moc se na vaše výtvory těším.  

mailto:Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz


https://cz.pinterest.com/pin/379850549813688974/ 
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