
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 5.C 

Třídní učitel: Jan Veselý 

Zadávací období: 18. – 22.1.2021 

 

VŠECHNY ÚKOLY, KTERÉ MÁTE POSLAT KE KONTROLE, POŠLETE DO 24.1.2021 

PONDĚLÍ 

    ČJ – učebnice – zopakuj si tabulky, 61/2 do sešitu ( vzor: srnec-srnce Ž ) 

           PS 35/1+a,b,c,d         35/2 + pošli 

    M – 1. díl 57/1,4,5 ( v úterý zkontrolujeme při online, mějte uděláno ) 

ÚTERÝ 

    ČJ – učebnice – 64-65 zopakuj tabulky, 65/3a do sešitu (vzor: vládce-soudce) 

           PS 37/1a,b 

    M – 2. díl 10/7,   11/1,3 + pošli 

STŘEDA 

    ČJ – učebnice – do sešitu 66/4 (vzor: cibule-růže), 66/7 + obě pošli 

            PS 37/2 

    M – 2. díl 12/1,5,   do sešitu 12/7,8 + obě pošli 

ČTVRTEK 

    ČJ – učebnice – do sešitu 67/1 (a nedělej) 

            PS 37/3 

    M – 1. díl 57/6,7,9 

PÁTEK 

    ČJ – učebnice – do sešitu 67/4 (a,b nedělej) + pošli 

    M – 2. díl přečti si jednotky obsahu na straně 8, na papír (nejlépe nelinkovaný) 8/5,6 + pošli 

DĚJEPIS – přečti 32-33 ( Národ sobě ) + zapiš stručné poznámky,  PS 12/3 + pošli 

                     Vše si řekneme při online. 

PŘÍRODOPIS – subtropický a mírný pás (38-40), zapiš poznámky stejně jako u tropického pásu 

                    Vše si řekneme při online. 



                    Na you tube je spousta krásných videí o všech podnebných pásech. 

                   Referát: Napiš o jakémkoli volně žijícím živočichovi mimo mírný pás ( aby to mělo úpravu,                 

nejlépe psané na PC, vhodné jsou fotografie, atd). Budete číst před spolužáky. Odbyté a stručné 

budu vracet k předělání. Snažte se, je to snadná 1*. Odevzdejte do 29.1.2021, třeba už budeme 

společně ve škole. 

Tělesná výchova – Jan Veselý 

Cvičte pravidelně, choďte na vycházky, využijte zimního počasí, ale buďte opatrní. 

 https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs  

https://www.youtube.com/watch?v=C7VArdMn7vA  

https://www.youtube.com/watch?v=_b5Jdbi_3tA  

Můžete si na you tube najít jiná cvičení ( je jich hodně ). 

  

  

 

 

řída: 5.C. 

Předmět: Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 18.1. - 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 

• Zadání z minulého týdne pokračuje   do 30.1,2021. 

 

 

Předmět: Informatika      

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2020      

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill    

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz     

  
Téma: Práce s obrázkem 

  

Ve Wordu klikni na kartu „vložení“ 

https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs
https://www.youtube.com/watch?v=C7VArdMn7vA
https://www.youtube.com/watch?v=_b5Jdbi_3tA
mailto:jana.kovarova@zsgvodnany.cz
mailto:Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz


1) Vyzkoušej příkazy: a) Obrázky – můžeš vkládat obrázky uložené v počítači  

                                        b) online obrázky – obrázky z internetu (zadej klíčové slovo – např. „dům“) 

                                        c) obrazce – (klikni do nabídky, vloží se obrazec) 

2) Klikni na vložený obrázek = tím ho označíš – na hoře v liště se objeví „Nástroje obrázku – FORMÁT“ 

  

Úkol: dle videa procvič práci s obrázkem: https://www.youtube.com/watch?v=X0oaInd0d54 

(procvič: změnu velikosti, otáčení, rámeček, grafické filtry, ořez) 

  

Dále zkopíruj z internetu libovolný text a dle videa procvič obtékání textu kolem obrázku 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk – skupiny 1A5C, 2A5C 

Třída: 5. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2021 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 5. C, 

tento týden budeme pokračovat v učivu třetí lekce. 

UNIT 3 C – HAVE YOU GOT A PET? 

pondělí 18. 1. 2021 - online hodina – skupina 2A5C 

úterý 19. 1. 2021 – online hodina – skupina 1A5C 

pracovní sešit 

strana 25 / cvičení 6, 7 – kontrola domácího úkolu 

slovíčka - pracovní sešit 

strana 82 / slovíčka 3C 

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

učebnice 

strana 32 / cvičení 1a, b – Procvičíme si slovíčka a budeme i soutěžit. 

gramatika – pracovní sešit 

strana74 / tabulky 3.3, 3.4a, b – have got (otázka, krátké odpovědi) 

Vysvětlíme si, jak vytvoříme otázky u slovesa have got. 

https://www.youtube.com/watch?v=X0oaInd0d54
mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


učebnice 

strana 32 / cvičení 3 – Podíváme se na názorné příklady tvoření otázek. 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 26 / cvičení 1 – Doplňte křížovku. 

strana 26 /cvičení 2 – Napište věty podle obrázku. 

Úkol překontrolujeme na začátku příští online hodiny. 

  

čtvrtek 21. 1. 2021 – online hodina 

pracovní sešit 

strana 26 / cvičení 1, 2 – kontrola domácího úkolu 

gramatika – pracovní sešit 

strana74 / tabulky 3.3, 3.4a, b – have got (otázka, krátké odpovědi) 

Připomeneme si, jak tvoříme otázky u slovesa have got. 

učebnice 

strana 32 / cvičení 2 – Dozvíme se, jaké mazlíčky mají Joe a Mel. 

pracovní sešit 

strana 27 / 3 – Procvičíme otázky a krátké odpovědi. 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 27/ cvičení 4 – Napište otázky a odpovězte. 

strana 27 / cvičení 5a, b – poslech CD – poslech číslo 14  

Doplňte tabulku podle poslechu a zapište věty. 

Pokud si nemůžete CD přehrát, zapište do školního sešitu 6 vlastních vět. 

Vaše odpovědi zkontrolujeme příští týden. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

 

Praktické činnosti 

Mgr. Bečková Tereza 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

mailto:Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz


Zadání 18. 01. – 22. 01. 

  

Sníh nám pořád drží, tak si postavíme sněhuláka.       

Budete potřebovat modrý a bílý papír, lepidlo a nůžky. 

Úkol je to trochu pracnější, ale věřím, že se vám povede. 

  

Pro inspiraci přikládám odkaz: 

https://cz.pinterest.com/pin/305189312246592737/  

  

A trochu složitější varianta: 

https://cz.pinterest.com/pin/423268064975303479/ 

 

https://cz.pinterest.com/pin/305189312246592737/
https://cz.pinterest.com/pin/423268064975303479/

