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Ahojky moji stateční studentíci.      V tomto týdnu konečně začínáme s druhým dílem matematiky. 

Huráááá. Ale pozor! 1. díl zatím nevyhazujte, bude se hodit, uvidíte.  

Nezapomeňte si v pondělí vyzvednout ve škole zkontrolované školní sešity a ještě žluté knížečky 

Procvičujeme pravopis přídavných jmen. 

Využívej na Teams/Soubory –  odkazy k procvičování a výkladu látky. 

Opět si v tomto týdnu napíšeme alespoň dva testíky – téma a termín upřesním při online výuce. 

PONDĚLÍ 

Čj - PS – 39/1 celé, 4 celé a 40/7 

M – Opakování: PS II. – 3/1-4 a str.5/6, 7 – zkuste napsat všechno do PS, komu se to nevejde, vložte si 

volný list papíru. 

Př – uč. str. 37-8– Mírný pás – vypiš si do poznámkového sešitu jeho charakteristiku a tři druhy krajiny. 

Ke každému druhu krajiny vypiš nejdůležitější údaje a uveď příklady rostlin a živočichů. Můžeš doplnit 

obrázky (namaluj, nalep).  

ÚTERÝ 

Čj – Do sešitu Čj-Š přepiš z učebnice 67/1 

M-g do velkého sešitu vypracuj tyto 2 úlohy: 

1. Narýsuj obdélník ABCD, a=6cm, b=3cm. Nezapomeň na náčrtek. Pak vypočítej jeho obvod 

(vzorec, dosaď, vypočítej, odpověz). 

2. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník EFG. Odvěsny jsou g=4cm, f=3cm. Změř si délku vzniklé 

přepony a vypočítej obvod tohoto trojúhelníku. Opět připomínám náčrtek. 

Vl – Vyhledej a zapiš si do poznámkového sešitu nejdůležitější informace o T. G. Masarykovi, pokus se 

nakreslit jeho portrét podle pracovního sešitu nebo fotografií na Teams/Soubory/Výukové materiály 
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STŘEDA 

Čj – Do sešitu Čj-Š si vytvoř tabulku pro určování mluvnických kategorií podst. jmen. Z prvních dvou 

vět v učebnici 67/3 vypiš podstatná jména (je jich 8) a tabulku vyplň.  

M – Do M-Š vypočítej: a) dvě třetiny z čísel: 12, 18,24, 30,60, 75,150,300 a 600 

                                        b) tři čtvrtiny z čísel: 8, 20, 48, 80, 100, 200, 600 a 1000  

Stačí jen výsledky do řádku (za sebou). Kdo potřebuje, napíše si celé příklady. 

Pak ještě M – PS 4/1-4 

Př – uč. str. 38 – Polární pás – do poznámkového sešitu si vypiš nejdůležitější informace, vybarvi a 

nalep tyto obrázky. Poznamenej si rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou – najdi v učebnici. 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

ČTVRTEK 

Čj – podobné cvičení jako včera. Opět si připrav tabulku do sešitu Čj-Š, pak z učebnice 66/6 - z 

posledního souvětí vypiš podstatná jména a urči u nich všechny kategorie. (Podst. jmen najdeš 10) 

M – PS 4/5 a pak 5/1-2 

Vl – uč. str. 33 – Rozvoj kultury a umění - vypiš si jména nejznámějších spisovatelů, básníků, hud. 

skladatelů, sochařů a malířů – ke každému vyhledej alespoň jedno dílo. Pročti si historii stavby 

Národního divadla. 

Mrkni na YouTube:     Dějiny udatného národa českého 87  

  

 

 



 

 

PÁTEK 

Čj – sloh – vyzkoušíme si ještě jeden rozhovor do PS str.41/1, jen malinko upravíme zadání.                           

Jsi novinář/ka. Vyber si nějakou známou osobnost, o které bys chtěl/a něco zjistit, a napiš si její jméno 

do pravého sloupečku. Můžeš doplnit fotografií. Pak si pro ni vymysli 6 otázek a zapiš je do levého 

sloupečku. To bude zatím všechno.       

M – do M-Š počítej slovní úlohy v PS 5/3, 4, 8 (stačí výpočet a odpověď) a pak si zopakuj písemné 

sčítání ve cv.6/7 

 

Předmět: Informatika      

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

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz     

  
Téma: Práce s obrázkem 

  

Ve Wordu klikni na kartu „vložení“ 

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 
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Předmět: Anglický jazyk – skupina 1A5D 

Třída: 5. D 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 5. D, 

tento týden budeme pokračovat v učivu třetí lekce. 

UNIT 3 C – HAVE YOU GOT A PET? 

  

pondělí 18. 1. 2021 - online hodina 

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. 

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. 

  

středa 20. 1. 2021 – online hodina 

pracovní sešit 
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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 

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/  

mailto:Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz
https://cz.pinterest.com/pin/305189312246592737/


  

A trochu složitější varianta: 

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

 

 

 

Anglický jazyk – skupina 2A 5D 

Mgr. Bečková Tereza 

18. 01. – 22. 01.  

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

  

  

Dear students ☺ ☺ ☺, 

  

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

budeme pokračovat lekcí 3C. 

  

Chapter 3C – Have you got a pet? 

  

Vocabulary  

  

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

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

  

  

Gramatika 3B 

V této lekci si zopakujeme jak tvoříme otázky a zopakujeme si i krátké 

odpovědi na otázky. Tabulku ke gramatice máte v PS na str. 74/3.3, 74/3.4a, 

74/3.4b. Tabulku si přečtěte.   

https://cz.pinterest.com/pin/423268064975303479/
mailto:Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz


  

  

Pondělí 18. 01.  

  

Zopakujte si slovíčka. 

Při online hodině si zadáme slovíčka z lekce 3C. 

V PS vypracujte cvičení 1. a 2. v této lekci. Ve cvičení 1 si dávejte pozor na to, 

která slovíčka se píší – across, a která – down.  

  

Středa 20. 01.  

  

Při online hodině si přečteme a přeložíme rozhovor z učebnice na str. 32.   

V PS vypracujte cvičení 3 v této lekci. 

 

Pátek 22. 01. 

  

V PS  dodělejte cv. 4. a 5.  Ke cvičení 5 budete potřebovat přiložené CD z 

pracovního sešitu.  

  

Cvičení 4 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. ☺ 

  

  

  

  

   



  

  

  

  

  

 

 

 

 


