
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:   5.B 

Třídní učitel:  Mgr. Marie Mašátová 

Zadávací období:  18. - 22.1.2021  

 

Český jazyk : 

18.1. 

Podstatná jména - opakování co vyjadřují 

Pád podst.jm. 

Číslo podst.jm. 

Uč.str.59 

Pracovní sešit str. 34/cv.1,2 

 

19.1. 

Diktát - shoda podmětu s přísudkem 

Opakování druhů slov 

Číslo podstatných jmen 

Uč. Str.59 

Pracovní sešit str.34 / 3,4 

 

20.1. 

Diktát - opakování vyjmenovaných slov 

Skloňování podstatných jmen 

Uč. Str.61 

Uč.str.60 

Prac.seš.str. 35 

 

 



21.1. 

Podstatná jména - určování rod, pád, číslo a vzor 

Uč.str.63 

 

Matematika : 

Opakování písemného odečítání + zkoušky 

Procvičování dělení dvojciferným dělitelem 

Prac.sešit str. 7 , 9,10 

Jednotky obsahu str.8 

Každý den je možné si domluvit konzultaci, pokud něčemu nerozumíte. Zvláště pak dělení 

dvojciferným dělitelem.   

Každý den budete opět dostávat testy na procvičení  jak českého jazyka, tak matematiky. 

Na koci týdne opět zhodnotíme známkou vyplňování domácích úkolů. 

 

Pátek 22.1.2021 

Nebudeme mít český jazyk a matematiku, ale přečteme si vaše práce ke sportovním 

tématům. Druhou hodinu se budeme věnovat přírodovědě. 

Předmět: Informatika 

Třída: 5.AB 

Období: 18. - 22.1.2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

 

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 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 18.1-22.1.2021 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ÚT a PÁ 9:00 

Příští týden na obě hodiny máte pana Hanzlovského. Připravte si v PS str. 20/3, kdo má 

možnost pustit si CD. PS 21/4,5. Budete opakovat 5. lekci (zájmena, sloveso být) a další týden 

25.1.-29.1 napíšeme test na 5. lekci podle situace buď ve škole nebo online ve Forms. Proto si 

opakujte slovíčka a projděte si znova cvičení v PS. Známka se vám bude počítat do dalšího 

pololetí. 
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