
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:   5.B 

Třídní učitel:  Mgr. Marie Mašátová 

Zadávací období:  6.4. - 9.4.2021 

 

Máme za sebou Velikonoce a věřím, že jste si odpočinuli a můžeme se pustit opět do 

práce.  

Český jazyk : 

Zopakujeme si časování sloves v čase přítomném, budoucím a minulém. 

Pracovní sešit str. 10 a 11 

Rozkazovací způsob učebnice str. 95 – 96, pracovní sešit str, 12 

Podmiňovací způsob učebnice str.97, pracovní sešit str.13 / 1,2 

 

Matematika : 

Opakování desetinných čísel - prac. sešit str.55,56 

Geometrie – povrch kvádru str.54 

V dalším týdnu budeme pracovat už v pracovním sešitě č.3 a bude nás čekat písemná 

práce. Doufám, že už budete ve škole ! 

 

Přírodověda : 

Oběhová soustava - naším tělem proudí krev 

Učebnice str. 59 

Podle obrázku si zopakujte svalovou soustavu 

 

 



 

 

Doplň text podle poznámek nebo UČ na str.57, vystřihni a nalep do sešitu. 

  

  

Svalová soustava je tvořena _________________ . Při pohybu se svaly  

  

_________________ nebo __________________ . Činnost většiny 

svalů 

  

ovládáme svou ___________ . Některé svaly svou vůlí ovládat nemůžeme, například  

 

_________________ _________ . 

 

 

Vlastivěda - dějepis : 

Život v barokní době str. 12 - 13 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ÚT a PÁ 9:00 

Opakujte si slovíčka 3A-3D plus School Subjects. Po příchodu do školy je budeme zkoušet ústně, 

proto vám to sděluji dostatečně dopředu. V PS str. 28/cv.3 (u čísla 5 má být hodní-nice). Přelož věty 

do školního sešitu: 

1. My nemáme francouzštinu. 2. Já nemám náboženství. 3. Oni mají dějepis. 4. Ty máš 

angličtinu. 5. Mají oni chemii? 6. Máš informatiku?  

Procvičovat slovíčka školních předmětů můžete zde: 

https://learningapps.org/watch?v=po1f28sqn21 

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz
https://learningapps.org/watch?v=po1f28sqn21


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

jects/School_subjects_-__likes_and_dislikes_he10055nt 

Předmět: Informatika 

Třída: 5.AB 

Období: 6.-9.4.2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Psaní všemi deseti 

• Přidáme další klávesy w a y. Zapojíme více levou ruku. 

o w- vyskočí levý prsteníček z s  

o y– od písmene a vyskočí levý malíček 

• Na následujícím odkaze procvičte lekci 11. 

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

• Dodržujte prstoklad. 
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