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E-mail: Lenka.Stastkova@zsgvodnany.cz    

  

Ahoj šikulkové,   

minulý týden jsme udělali spoustu práce, mám z vás radost.      Teď budeme novou látku procvičovat 

a upevňovat.  

Využívejte odkazy pro výklad látky a procvičování učiva na Teams/Soubory/Výukové materiály.  

Najdete zde i výsledky pro zkontrolování práce z druhé poloviny minulého týdne. 

Kdo má problém s odevzdáváním testů, znovu si pustí videonávod.  

Pracuj přesně podle pokynů, dobře čti zadání, kontroluj, cos napsal. U online testů si hlídej termín 

odevzdání. 

Připomínám, že absenci musí omlouvat rodiče – co nejdřív, nejlépe předem. 

Výtvarnou výchovu máte opět zakomponovánu do přírodovědy a tělesnou výchovu nahradí pohyb na 

čerstvém vzduchu, koulování, běžkování, stavění sněhuláka, lyžování, bruslení…  

Znovu připomínám (nepovinný) badatelský úkol – Výtvarné ztvárnění mlhy.  

Těším se na fotky. Papa Lenka Šťástková 

  

  

PONDĚLÍ  

Čj – PS – str. 36 celá (a-d zkontrolujeme zítra při online výuce) 

  

M – Opakování do M-Š – PS -  50/9 druhý sloupeček (i zkoušku), 52/1, 2 a 53/6 první 3 příklady.  

mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz


Kontrola pomocí kalkulačky. 

  

Př – Pokračujeme v podnebných pásech – uč. 36/Subtropický pás – vypiš si do poznámkového sešitu 

znaky subtropického pásu, napiš si z tabulky příklady subtropických rostlin a živočichů, Namaluj nebo 

nalep od každého alespoň jeden obrázek. 

Zopakuj si znovu kontinenty a oceány. 

  

  

ÚTERÝ 

Čj – Opakování vzorů podstatných jmen – v učebnici str. 64 si přečti žlutý rámeček, a na str. 65 první 

tabulku ve cv. 3 

         Pak PS – 37/1 a), b) 

  

M-g – PS – 56/1-4 Pozor! Ve cv. 1 jen pojmenuj jednotlivá tělesa (koule, krychle, kvádr, jehlan, hranol, 

kužel, válec), ve cv. 4 zapiš počet krychlí, ze kterých je model složen.  

Pohledy jsou nepovinné = badatelský úkol = vyfoť, pošli mi. 

  

Vl – uč. 32 – přečti si první dvě kapitoly a doplň do následujícího textu, co chybí (vystřihni si ho a nalep 

jako poznámky do sešitu) 

  

Národ sobě 

1. Uvolnění poměrů v Rakousku umožnilo opět vydávat české ……………………………………….. a 

……………………….…………. . 

2. Byly zakládány ………………………….…. , …………………………… a …………………………….. spolky. 

3. V roce 1862 vznikla tělovýchovná organizace, která se jmenovala ……………………………. . 

4. Tuto organizaci založili pánové ………………………… ……………………………………. a 

……………………………… ……………………………..…. . 

5. Čechům se jednání o samosprávě českých zemí nedařila, Maďaři byli úspěšnější. Vymohli si 

na vídeňské vládě tzv. vyrovnání. Bylo to v roce …………………… . 

6. Monarchie se potom začala jmenovat ………………….……….. - ………………………….. . 

7. Povinná školní docházka byla rozšířena na ……………. let. 

8. Rozmach školství a kultury vedl k tomu, že koncem 19. století skoro všechno obyvatelstvo 

umělo číst, psát a počítat. Říkáme, že bylo ………………………………………… . 

  

Mrkni ještě na Youtube na Dějiny udatného národa českého – díl 86.  

  



  

STŘEDA 

Čj – učebnice 66/4– napiš do sešitu ČJ-Š a urči vzor (a,b nedělej), pak PS – 37/2 a 38/4, 5 

  

M – PS 52/3-4, 52/8           52/5,6 do M-Š (Výpočet, odpověď) 

  

Př – napíšeme si online testík 

  

ČTVRTEK 

Čj – učebnice 66/7 a 7a) zakroužkuj rod mužský životný, pak PS – 37/3 a 38/6,7 

  

M – PS - 53/1, 5, 9 do M-Š       53/2, 3, 8       

  

Vl – uč. 32 – Příchod T.G.Masaryka do Čech – pročti si a pak pracuj v PS str. 12 (Badatelský úkol ne) 

  

Mrkni ještě na Youtube - Dějiny udatného národa českého - díl 88. 

  

  

PÁTEK  

Čj – pro inspiraci si pročti v učebnici str. 68 

Zahraj si na novináře a udělej rozhovor s jedním z tvých rodičů (nebo sourozencem, babičkou, dědou…)  

POZOR! NOVINÁŘ MUSÍ DODRŽOVAT PRAVIDLA. 

Vymysli si pro dotazovaného 5 otázek.  

Zapiš nebo nahraj si jeho odpovědi (Pravidlo1: Dotazovaný musí se záznamem rozhovoru souhlasit).  

Napiš si celý rozhovor (otázky i odpovědi) ručně do sešitu ČJ-Š nebo na počítači a dej ho dotazovanému přečíst.  

(Pravidlo2: Než rozhovor odešleš, musí si ho dotazovaný přečíst a souhlasit se zveřejněním všech informací.) 

Hotový rozhovor mi pošli jako přílohu k zadané práci v Teams/Zadání/Rozhovor do neděle 17.1. do 23.59. 

  

Pak PS - 39/3 a zopakuj si pravopis mě/mně v učebnici str. 60/6 a 60/6a) do ČJ-Š 

M – PS – 54/1, 55/4,6 

  



  

 

Třída: 5.D      

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 
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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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Předmět: Anglický jazyk  - skupina 1A5D 

Třída: 5. D 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 5. D, 

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  

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. 

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. 
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středa 13. 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. 

 

 

 

 

Anglický jazyk – skupina 2A 5D 

Mgr. Bečková Tereza 

11. 01. – 15. 01.  

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

  

  

Dear students ☺ ☺ ☺, 

  

předem vás chválím za snahu a spolupráci při online hodinách. Tento týden 

budeme pokračovat lekcí 3B. 

  

Chapter 3B – Mut´s present 

  

Vocabulary  
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Slovní zásoba pro tuto lekci je v PS na str. 82/3B. Nová slovíčka a jejich 

výslovnost si projdeme v pondělí při online hodině. Slovíčka se pak naučíte.  

  

  

Gramatika 3B 

V této lekci si zopakujeme některá přídavná jména. Tabulku ke gramatice máte 

v PS na str. 75/3.5. Tabulku si přečtěte.   

  

  

Pondělí 11. 01.  

  

Zopakujte si slovíčka. 

Při online hodině si zadáme slovíčka z lekce 3B. 

V PS vypracujte cvičení 1. a 2. v této lekci. Ke cvičení 2 budete potřebovat 

přiložené CD z PS.  

  

Středa 13. 01.  

  

Při online hodině si přečteme a přeložíme článek z učebnice na str. 30.   

V PS vypracujte cvičení 3. ,4. a 5. v této lekci. 

  

Pátek 15. 01. 

  

V PS  dodělejte cv. 6. a 7.  Tato dvě cvičení zašlete na můj e-mail ke kontrole. 

Bude to samostatná práce pro tento týden.   

  

Děkuji vám za spolupráci a přeji mnoho sil a ať se vám daří. Když bude nějaký 

problém, ráda vám poradím. Můžete napsat na e-mail, do chatu naší skupiny, 

případně se zeptat při online hodinách. ☺ 



  

  

  

  

  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.  

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