
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:   5.B 

Třídní učitel:  Mgr. Marie Mašátová 

Zadávací období: 12.4. - 16.4.2021 

 

Český jazyk : 

Opakování koncovek podstatných jmen, přídavná jména, shoda podmětu s 

přísudkem 

Procvičování časování sloves v oznamovacím způsobu - přítomný, budoucí a 

minulý čas, rozkazovací způsob 

Podmiňovací způsob 

Učebnice str. 97 – 99 

Pracovní sešit str. 12 – 14 

Čtení : - čítanka str. 159 – 161, 162 – 163 

 

Matematika  : 

Početní příklady s desetinnými čísly str.57 - 59 

Pracovní sešit č.3 - str. 3 

Geometrie - opakování výpočtu povrchu krychle a kvádru 

 

 

 

 

 



Přírodověda : 

Oběhová soustava str. 59 

 

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

 

  

 

 

Vlastivěda : 

Život v barokní době str. 12 – 13 

Ve školních lavicích - 17.století a začátek 18.století str. 14 - 15 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Informatika 

Třída: 5.AB 

Období: 12.-16.4.2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Psaní všemi deseti 

• Posuneme se opět dál a přejdeme na další lekci v procvičování. Následující lekcí 

přidáme další dvě klávesy a tím jsou b a n. 

o b - levý ukazováček vyskočí od f pro b 

o n – pravý ukazováček vyskočí od j pro n 

• Na následujícím odkaze procvičte lekci 12. 

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

• Dodržujte prstoklad. 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ÚT a PÁ 9:00 

mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz
https://www.psani-deseti.cz/cviceni
mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz


V úterý budeme pokračovat v určování času. Vy si opište v pracovním sešitě na str. 75 čas na 

hodinách - 4:00 four o’clock, 4:05 five past four..... 

Podívejte se na video, jak se určuje čas a v úterý dostanete domácí úkol na pátek podle 

toho, co stihneme při úterní hodině.  

Vyjadřování času v angličtině - YouTube 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U


Ročník: 5., skupina 5AB  

Předmět: Anglický jazyk (3Aj5)  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 12.4. – 16.4. 

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

Online hodina: úterý a pátek (9:00 – 9:30) 

  

Milí třeťáčci,  

po týdnu opět zdravím vás i vaše rodiče s novým zadáním práce. Tento týden ještě budeme 

pracovat distančně, ale ten následující týden (od 19.4.) už se potkáme ve škole – moc se na vás 

těším!        

Celý tento týden budeme procvičovat čas a také se pokusíme srovnat krok s ostatními skupinami 

AJ v 5. ročníku – v době prezenční výuky bude naše skupina opět rozdělena, učit se budete jako 

celá třída. Podrobnosti se včas dozvíte, tento týden se užijeme ještě společně (stejně jako vždycky 

při distanční výuce).       

Kdo stále nemá jasno, na jakém principu funguje určování času v AJ, vrátí se k výukovým videím z 

minulého zadání + videu z páteční online schůzky (v chatu schůzky).  

PONDĚLÍ 

• ONLINE PROCVIČOVÁNÍ: 

o z níže uvedených aktivit si vyberte alespoň 3, které vypracujete. První tři jsou 

odkazy, které byly uvedeny na konci zápisu k času (ten jste si měli minulý týden 

udělat do sešitu podle dokumentu v Teams). Po dokončení pracovních listů / 

cvičení mi do soukromého chatu v Teams pošlete screenshot (návod v 

Příspěvcích v Teams), a to do začátku úterní online hodiny (9:00): 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the

_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the

_time/Time_vu1553175jy  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the

_time/What's_the_time$_-_drag_and_drop_ib31281yj  

https://www.wordwall.net/resource/9275703/engelska/time 

https://www.wordwall.net/resource/13791914/time 

Během úterní online hodiny se k cvičením vrátíme, vysvětlíme si případné nejasnosti / problémy 

s časem. Aby vám mohla být naše online hodina opravdu prospěšná, je třeba se na ni připravit – 

splnit tedy výše uvedené zadání VČAS.  
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Příprava na pátek vyplyne až z naší práce v úterní hodině – sledujte proto náš AJ tým pro 

dodatečné zadání práce. 

Pokud budete potřebovat něco zkonzultovat, jsem k dispozici v Teams nebo na emailu. Předem 

děkuji za spolupráci a v online hodinách se těším na slyšenou / na viděnou. MV 

 

 


