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Psaní všemi deseti 

•  V minulém zadání jsme přidali k základní řadě  g a h, tím jsme přidali práci 

ukazováčkům. 

• Přidáme klávesy r u, kdy opět přidáme práci ukazováčkům. Současně přidáme práci i 

prostředníčkům a zapojíme i e i. 

• Vše najdete podle barev v obrázku pod textem i na stránkách v procvičování.  

• Vždy máme prsty na základní řadě a jen skáčou pro potřebná písmenka. 

 

• Procvičte si 5. lekci, pokud budou chyby opakujte si potřebné snímky. 

             https://www.psani-deseti.cz/cviceni 

 
  

  

https://www.psani-deseti.cz/cviceni


 
Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro distanční výuku od 18.1.2021 do 22.1.2021 

Přírodověda 

19.1.2021 

                         Třídění živých organizmů 

  

Učebnice str. 48 - 49 (Přečti, prohlédni si fotografie a odkazy) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu, podle bodů převyprávěj. 

          Třídění živých organizmů 

• živé organizmy do čtyř skupin: 
1. Bakterie, sinice a jiné mikroorganizmy   

2. Houby,     

3. Rostliny,          

4. Živočichové. 

  
1. Bakterie a sinice 

• nejjednodušší živé organizmy,  
pouhým okem neviditelné  
2. Houby 

• neobsahují zelené barvivo, jedlé,  
jedovaté  patří sem plísně nebo kvasinky 
3. Rostliny 

• obsahují zelené barvivo zvané chlorofyl 
• kvetoucí (a) byliny, b) dřeviny) 
• nekvetoucí, rozmnožují se výtrusy. 

Význam rostlin 

• hlavním zdrojem kyslíku – uvolňuje se  
při fotosyntéze  
  

  

  

20.1. 2021 

On line hodina. 

  Živočichové 

Učebnice str. 50 - 51 (Přečti, prohlédni si fotografie a odkazy) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu, podle bodů převyprávěj. 
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Živočichové 

• živí se jinými organizmy, aktivně se pohybují 
A. Obratlovci 
mají kostru, (základ páteř – obratle): 
a) Ryby - pouze ve vodě, šupiny, dýchají žábrami 
b) Obojživelníci -žijí na souši, dýchají plícemi, vajíčka do vody,  
larvy žijí ve vodě dýchají žábrami.   
c) Plazi - dýchají plícemi, tělo pokryté šupinami 
d) Ptáci – létají, peří, přední končetiny – křídla,  čelisti – zobák,  
dýchají plícemi 
e) Savci - patří k nim i člověk, rodí živá mláďata, sají  
mateřské mléko, dýchají plícemi. 
  
B. Bezobratlí 

• nemají kostru, oporu těla zabezpečují  svaly a různé   
tělní obaly  

• nejpočetnější je hmyz (motýli, brouci, blanokřídlí,  
• dvoukřídlí, vážky) 

  

  

Pojmenuj živočichy na obrázcích a spoj s příslušnou skupinou obratlovců. Ofoť a vylep do sešitu. 

  

 

 

  
  

  



  

  

 

Vlastivěda 

19.1.2021 

Poválečný vývoj 

Učebnice str. 45 (Přečti, prohlédni si fotografie a odkazy.)  
Přepiš nebo nalep zápis do sešitu, podle bodů převyprávěj.  
  

Poválečný vývoj 

• připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému  
Svazu, odsun německého obyvatelstva 

• znárodnění velkých továren, dolů, bank 

• v r. 1946 vyhráli volby komunisté včele  

s Klementem  Gottwaldem – stal se předsedou 

vlády 

• v r. 1948 komunisté odstranili politické  

odpůrce, převzali všechnu moc, Gottwald  

prezidentem, konec demokracie – vláda jedné 

strany (totalitní vláda) 

  

  

21.1.2021 

On line hodina 

Od totalitní moci k demokracii 

Učebnice str. 46 - 47 (Přečti, prohlédni si fotografie a odkazy, udělej IC)  
Přepiš nebo nalep zápis do sešitu, podle bodů převyprávěj.  
  

Od totalitní moci k demokracii 

• 50 léta – zatýkání, věznění, popravy,  
mnoho lidí uprchlo do zahraničí 

• znárodnění všech podniků, nucené  
hospodaření v zemědělských družstvech 

• cenzura (knihy, noviny, filmy, divadla) 
• pražské jaro – přibývalo kritiků režimu,  

v čele KSČ A. Dubček – budování  

„socialismu s lidskou tváří“  

• toho se zalekla vláda Sovětského svazu –  
21.srpna 1968 k nám vtrhla vojska 5 států 

• byla obnovena totalitní vláda v čele  
s G. Husákem – opětovné pronásledování 

 



 

 

Spoj, co k sobě patří. Vystřihni a nalep do sešitu. 

 

 
 

 
 

Předmět: ČJ, M, AJ 

Třída: 5.A 

Období: 18. - 22.1.2021 

Vyučující: Mgr. Alexandra Jedlisková  

 

Prosím o nafocení a zaslání těchto úkolů: PS ČJ 32-34, PS AJ 22-23 

Prosím do pátku 22.1 doručit do školy do vestibulu domácí sešity z 

ČJ a školní sešity z M  

Děkuji 

 

Pondělí 18.1. 



Český jazyk 

Uč. 57 ústně, 55/13 do domácího sešitu (nedělejte úkol a) 

PS 32 

Oranž.seš. 36/druhý sloupeček 

  
Matematika 

Str. 9 

  
Anglický jazyk 

Uč. 29 procvičování slovesa HAVE GOT, připravte si ústně cv.3b -

budeme dělat v úterý na online 

PS 23/4 

  
Úterý 19.1. 

Český jazyk 

Uč. 58 

PS 33 (nedělejte úkoly a-e) 

 

Matematika 

Str. 8 jednotky obsahu + opakování rýsování  
  
Anglický jazyk 

Uč. 29  

PS 23/5 

  
Středa 20.1. 

Český jazyk 

Uč. 59 

PS 34 (bez úkolu a) 

  
Matematika 

Pokračujeme v písemném dělení dvojciferným dělitelem 

Str. 9-10  

DÚ str. 9/4 do školního sešitu 

  
Čtvrtek 21.1. 



Český jazyk 

Uč. 60/4,6 ústně 60/5 do domácího sešitu (bez úkolů a-c) 

Oranž.seš. 36/ poslední sloupeček 

  
Matematika 

Str. 10 

Opakujte si také sčítání, odčítání, zlomky, převody jednotek 

  
Pátek 22.1. 

Český jazyk 

Uč. 61 

PS 35 – včetně úkolů (pokud něco nevíte, vyhledejte si informace na 

internetu) 

  
Matematika 

Str. 10 

  
Anglický jazyk 

Procvičování slovesa HAVE GOT 

PS 23/7 

  
Tento týden budou opět zadané testy na Teams, hlídejte si datum 

odevzdání, známka se bude přičítat k celkovému hodnocení, stejně 

jako vypracování a zasílání úkolů 

 

 


