
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 5.C 

Třídní učitel: Jan Veselý 

Zadávací období: 6.-9.4.2021 

 

ÚKOLY POSÍLEJTE DO SOBOTY 10.4. Jak a kdy nastoupíme do školy upřesním 

v průběhu týdne, až dostaneme pokyny. 

ÚTERÝ 

       ČJ – PS 14/3,4 + pošli 

       M – při online zopakujeme +,- desetinných čísel, do sešitu 51/14,16 + pošli 

STŘEDA  

       ČJ – při online probereme 97/1,2   do sešitu 97/3,   PS 13/2 

       M – 51/8,12,     56/7 

ČTVRTEK 

       ČJ – učebnice 98/2 napiš v první i druhé osobě + pošli,    PS 14/5 

       M – 39 probereme online,   do sešitu z G 39/6 + pošli 

PÁTEK 

       ČJ – 98/1 probereme online, do sešitu 99/3 + pošli (a,b nemusíš),    PS 14/7 

       M – 58/1,2,3,4           56/12 

DĚJEPIS – uzavřeme ve středu kvízem během online výuky  

PŘÍRODOPIS – Trávící soustava (60) probereme online 

Snad už se brzy uvidíme, moc se na vás těším. 

 

 

 

 



Předmět: Anglický jazyk – skupiny 1A5C, 2A5C 

Třída: 5. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 5. C, 

tento týden si formou krátkého projektu připomenete téma MY DAY. 

Zároveň se podíváme do další části 4. lekce – UNIT 4 C – FREE TIME. 

samostudium 

MY DAY – projekt 

Na samostatný list papíru (A 4 – jako velký sešit) napište 10 vět, ve kterých popíšete svůj 

den. Co a kdy děláte. Jako nápovědu můžete použít učebnici (strana 42 / cvičení 2) nebo 

pracovní sešit (strana 34 / cvičení 2). Věty doplňte obrázky. 

Vypracovaný projekt odevzdáte až po návratu do školy, termín odevzdání si ještě upřesníme. 

Úkol bude hodnocen známkou. 

 

úterý 6. 4. 2021 – online hodina – skupina 1A5C 

Dnešní hodinu budeme věnovat opakování a procvičování. 

  

čtvrtek 8. 4. 2021 – online hodina, 9:00 – skupina 2A5C, 10:00 – skupina 1A5C 

nová slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 83 / slovíčka 4 C 

Nejprve natrénujeme výslovnost nových slov. 

gramatika – pracovní sešit 

strana 75 / tabulka 4.3 – přítomný čas prostý: kladné tvary 

strana 75 / tabulka 4.4 – přítomný čas prostý: zápor 

Společně si vysvětlíme, jak tvoříme přítomný čas prostý ve 3. osobě čísla jednotného. 

Nové učivo si hned procvičíme. 

pracovní sešit 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


strana 36 / cvičení 4 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 83 / slovíčka 4 C – Naučte se nová slova. 

strana 36 / cvičení 1 – písemné procvičování nové slovní zásoby 

K obrázkům doplňte slova z nabídky. Cvičení zkontrolujeme příští hodinu. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

 


