
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 5.C 

Třídní učitel: Jan Veselý 

Zadávací období: 19.-23.4.2021 

Úkoly nedělejte dopředu, vždy probereme online. Co nestihneme, doděláte po výuce. Vždy vám 

řeknu. Z ČJ jste dostali pracovní list na procvičení, odevzdáte ho v pondělí 26.4. V týdnu od 26.4. již 

začneme psát na známky (z ČJ i M). Z čeho jsem poslal rodičům na mail a uložil do souborů v TEAMS 

5.C (zkoušení). 

PONDĚLÍ 

   ČJ – probereme rozkazovací způsob str.95, PS 16/4 

   M – zaokrouhlování desetinných čísel 52/1,     52/4,5,     58/5,6 

ÚTERÝ 

    ČJ – probereme podmiňovací způsob str.97 

STŘEDA 

     ČJ – probereme zájmena str.101, 101/2,  PS 16/1,2,3 

     M – zaokrouhlování desetinných čísel    53/9,12,15,      58/7,8 

ČTVRTEK 

     ČJ – probereme druhy zájmen str.102, v pondělí 26.4. budete umět vyjmenovat 

PÁTEK 

      ČJ –probereme PS 17/1a),b),e),f) 

      M – uděláme 57/3,4,5,7,       58/9,10 

PŘÍRODOVĚDA - pondělí 

- Zuby, vylučovací soustava (61-62),   naučit se od: kostra do: trávicí soustava (55-60) 

VLASTIVĚDA - středa 

- Budeme pracovat s mapou 

- Naučte se kraje + krajská města – do 28.4. 

 

TÝDEN OD 26.4. 2021 (předpokládané učivo) 

  ČJ – osobní, přivlastňovací zajmena 

  M – desetinná čísla, trojúhelníková nerovnost 

  PŘ – kožní soustava, smysly 



  VL – Evropa – poloha, povrch 

 

Předmět: Anglický jazyk – skupiny 1A5C, 2A5C 

Třída: 5. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 19. 4. – 30. 4. 2021 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 5. C, 

tento týden dokončíme Unit 4. 

  

pondělí 19. 4. 2021 – online hodina – skupina 2A5C 

úterý 20. 4. 2021 – online hodina – skupina 1A5C 

nová slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 83 / slovíčka 4 D 

Nejprve natrénujeme výslovnost nových slov. 

gramatika – pracovní sešit 

strana 76 / tabulka 4.5 – přítomný čas prostý: otázky 

strana 76 / tabulka 4.6 – přítomný čas prostý: krátké odpovědi 

Společně si vysvětlíme tvoření otázek a odpovědí v přítomném čase prostém. 

Nové učivo si hned procvičíme. 

pracovní sešit 

strana 39 / cvičení 3 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 38 / cvičení 1, 2 – procvičování slovní zásoby 

  

čtvrtek 22. 4. 2021 – online hodina – 9:20 1A5C, 10:00 2A5C 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 38 / cvičení 1, 2 – kontrola domácího úkolu 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


učebnice 

strana 46 / 1 – Dnes nám s procvičováním otázek pomůže Millie. 

pracovní sešit 

strana 39 / cvičení 4 – Připomeneme si také otázky, které začínají tázacím výrazem. 

  

samostudium 

slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 83 / slovíčka 4 A, B, C, D – Opakujte slovní zásobu. 

pracovní sešit  

strany 75–76 / tabulky 4.1–4.6 – Připomeňte si probrané učivo. 

  

  

V týdnu od 26. 4. 2021 (prezenční výuka) budeme opakovat Unit 4 a připravíme se  

na opakovací test, který napíšeme v závěru týdne. 

slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 83 / slovíčka 4 A, B, C, D 

gramatika – pracovní sešit 

strany 75–76 / tabulky 4.1–4.6  

Progress check – pracovní sešit 

strany 40-41   

Děkuji vám za spolupráci.  

  

  

  

 

 


