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Ahoj školáci, nezapomeňte si během úterý vyzvednout ve škole zkontrolované sešity. Také v krabici 

zbývá ještě několik nových dílů učebnic. V tomto týdnu vás čekají 3 testy, do pátku máte odevzdat 

velikonoční miniprojekt (pošli mi do Chatu na Teams) a nezapomeňte měřit kilometry ujeté na kole.  

ÚTERÝ 

 TEST – Čj - Přídavná jména 

 Čj – PS – 10/3 celé a 10/4a), pak 11/2 

 M – Opakování – 57/1, 3, 4, 7, 8 

 Vl – Učebnice  Česká republika jako součást Evropy – Představ si, že jsi zástupce cestovní 

kanceláře. Máš svým zákazníkům představit Vodňany a pozvat je do našeho města. Vypracuj 

písemně do poznámkového sešitu (můžeš postupovat podle osnovy na str. 5). Lze doplnit 

fotografiemi, ilustrací, plakátem… Práce je povinná a bude hodnocena. 

 Tv – Cyklovýzva + trénink driblinku  

  

STŘEDA 

 TEST – M - Desetinná čísla 

 Čj – Do Čj-Š z učebnice 90/3 celé, 90/4 bez cv.a) 

 M – PS – 48/5, pak do M-Š 49/6a) 

Písemné sčítání desetinných čísel – sepiš správně pod sebe:    

https://www.youtube.com/watch?v=pYenNNjAZtQ     

 Př –  Oběhová soustava – první pomoc při krvácení 

https://www.youtube.com/watch?v=g4a48THAOCs  

stavba a činnost srdce 
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https://www.youtube.com/watch?v=CJjzBnzrceE  

  

ČTVRTEK 

 TEST – Př – dýchací a oběhová soustava 

 Čj – Čas minulý – učebnice str. 93 – uvědom si informace ze žlutých rámečků. Pak vypracuj do Čj-Š 

94/2. Spisovné tvary vyhledej v tabulce na str. 94.  

 M – PS – 49/10, 11, pak do M-Š 49/6b) 

 Vl – Učebnice str. 5 – modrý rámeček - uvědom si Nej z České republiky, nauč se je najít na mapě 

ČR a pokus se je zapamatovat. Kdo zapomněl kraje ČR, připomene si je na str. 6. 

  

PÁTEK 

 Čj – PS – 11/1 celé (gramatické = mluvnické kategorie) 

 M – Zopakuj si 45/17 do M-Š, pak v PS – 58/1, 2 , 3 , 4 

 Pokud máš  u splněných úkolů vybarvené rámečky, MÁŠ HOTOVO! Užij si víkend. 

 

 

Předmět: Anglický jazyk – skupina 1A5D 

Třída: 5. D 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 5. D, 

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

  

středa 7. 4. 2021 – online hodina  

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 
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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 

strana 36 / cvičení 4 

  

samostudium 

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.  

 

 

Anglický jazyk 5. D 

Mgr. Bečková Tereza 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

Zadání 06. 04. – 09. 04. 

 

Dear students ☺ ☺ ☺, 

  

tento týden budeme pokračovat lekcí 4D – Mickey, Millie and Mut. Uvidíme se 

pouze ve středu, takže tuto lekci dokončíme až příští týden.  

 

Ve středu při online hodině si projdeme nová slovíčka - PS 83/4D, přečteme si 

komiks v učebnici na str. 46 a odpovíme si na otázky ke komiksu. 

Vaše samostatná práce pro tento týden bude kvíz, který vám zašlu do chatu. 

Kvíz bude známkovaný.  
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Děkuji za spolupráci a těším se na vás        

 

  

 

 


