
Třída: 5.A 

Třídní učitelka: Mgr. Alexandra Jedlisková 

Zadání pro období: 14.10.-23.10.2020 

 

Český jazyk 

Oranžový sešítek str. 5, 11, 30 

Učebnice: ze str.13, 14, 15 – přečíst si a do školního sešitu opsat žluté rámečky, ostatní cvičení ústně 

                                                   Do domácího sešitu vypracovat str. 14/7 +úkol b) 

                                                                                                            Str. 15/2 + úkol c) 

                                                                                                            Str. 16/6 

Pracovní sešit str. 7, 8 

 

Matematika 

Str. 25, 26, 27 vše do učebnice 

Do domácího sešitu str. 25/6 

                                    Str. 26/4 

                                    Str. 27/8 

Opakovat si matematické operace, slovní úlohy a zaokrouhlování 

 

Anglický jazyk sk. A 

Slovíčka str. 80 – Culture, My project 

Vypracovat projekt My life – inspirace učebnice str. 15 (napsat o sobě, zájmy, kde bydlíš, co máš rád… 

můžeš nakreslit nebo nalepit obrázky či fotky) 

Prohlédnout si v učebnici str. 16-19 - My family 

Kdo chce může doplnit v PS str.12 

 

Hudební výchova 

Připravovat si projekt o oblíbeném zpěvákovi, zpěvačce či skupině, české či zahraniční 

Výtvarná výchova 

Namalujte obrázek vašeho vysněného pokoje (co byste v něm měli, jaké vybavení, jaké barvy…) 

 

Tělesná výchova 

Pohybové aktivity – protahovací a posilovací cviky, pobyt venku – chůze 



Třída: 5.A, skupina 5AB 
Předmět: Anglický jazyk  
Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  
Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10.  
Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  
Online hodina: úterý (9:20-9:50) a pátek (9:00-9:30) 
 
Dear students ,  
 
tento týden jsme se měli připravit na velký test – opakování celé první lekce. Doma si, prosím, 
zopakujte vše, co jsme od začátku školního roku společně probrali (zopakovali), hlavně: 

 pozdravy 

 představování, seznamování 

 neurčitý člen a/an 

 školní instrukce (rozkazy) 

 číslovky 0-100 

 abeceda, hláskování 

 vazba there is / there are (při popisu obrázku) 

 množné číslo 
 
Projděte si učebnici i školní sešit, dodělejte si chybějící cvičení v pracovním sešitě do strany 9 
včetně. Až si budete myslet, že jste připraveni, zkuste si v PS udělat závěrečné opakování 
(str. 10/11). Test původně plánovaný na 19.10. se bude psát hned první hodinu po nástupu do 
školy, zřejmě tedy v pondělí 2. 11. 

Kdo zvládne (technicky), používá na poslechová cvičení v PS přiložené CD (vložené do průhledné 
kapsy na zadní straně v PS).  

Další cvičení k učivu z naší učebnice (Project 1 (oranžový), 4. edice) najdete na webu: 
https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs. 

A kdo nebude mít stále dost procvičování, může se zdarma zaregistrovat na stránkách 
www.projectonlinepractice.com. Instrukce na kartě vložené v PS. V hodině jsme si vysvětlovali, jak 
registraci provést, ale protože celé probíhá v AJ, tady je stručný návod:  

Na hlavní stránce klikni na šedivé políčko s nápisem „Register“. Objeví se podmínky použití  úplně dole zaškrtni políčko 

(čtvereček) před „I agree to the Terms of Use“ (= souhlas s podmínkami)  klikni „I agree“ (Souhlasím)  vlož kód, který 

najdeš pod černým lepicím proužkem na vložené kartě v PS  klikni „Enter“.  

 
Domácí úkol na dobu distanční výuky / podzimní prázdniny (termín odevzdání – ve škole 2. 11.): 
Utvoř projekt: My Life (Můj život) – podle učebnice na str. 15: na papír A4 (ideálně čtvrtka) 
nakresli / nalep obrázky o svém životě (rodina, záliby, škola, kamarádi – výběr je na tobě) a doplň 
popisky v AJ. Nezapomeň, že projekt je zajímavý už na první pohled, dej si záležet na provedení! 

😊  
 
Pokud budete mít potíže s registrací nebo nějaké další dotazy či problémy, určitě mě kontaktujte 
přes Teams (informační kanál AJ5A(VrM) nebo soukromý chat) nebo můj školní email (viz výše).  
 
Kdo budete mít možnost, určitě se připojte k našim online hodinám, budeme především dělat 
poslechová cvičení a probereme vše, co vám nebude jasné z opakování. Už se těším!  MV  
 

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs
http://www.projectonlinepractice.com/


Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 14.10.2020 do 2.11.2020 

Přírodověda 

14.10.2020 

RUDY 

A. Železné rudy  

B. Drahé kovy  

- Učebnice str. 15 – 16 (Přečti, prohlédni si video, fotografie, odkazy,) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj: 

RUDY  

A. Železné rudy  

 obsahují  železo, získává se tavením  v hutích  

(Ostrava), dále se zpracovává v  drátovnách,  

válcovnách nebo ocelárnách. 

Magnetit  

 obsahuje největší množství železa,  

černošedá barva, malá kovová zrna,  

silně magnetický, těžší než nerudní  

suroviny.ahokd 

B. Drahé kovy  

 vzácné a velmi krásné, lidé si jich  

velmi cenili, vzácné - proto drahé,  

výroba šperků  

Zlato  

 žlutý kovový nerost, vzácný, cihly  

zlata – státní poklad 

Stříbro  

 bílý kovový nerost, vzácný, těží se  

v dolech  

 dobrý vodič – užití v elektrotechnice 

 

Str.15 – 16 

 

Domácí úkol: Pracovní sešit str. 10/3 – vytiskni, doplň nebo napiš odpovědi do sešitu, vyfoť 

a pošli na mojí emailovou adresu. 

 

 

 

 

 

mailto:Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz


20.10.2020 

ENERGETICKÉ SUROVINY (PALIVA)  

- Učebnice str. 17 - 18 (Přečti, prohlédni si video, fotografie, odkazy, udělej IC 

na str.18) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj 

 

ENERGETICKÉ SUROVINY (PALIVA)  

 vyrábí se z nich energie (teplo, světlo,  

pohon automobilů, elektrická energie)  

 dělíme na: pevné - uhlí, kapalné - ropa,  

plynné - zemní plyn. 

Uhlí (převážně z uhlíku, čím více, tím tmavší)  

 těží se převážně hnědé  

 k topení a k výrobě elektrické energie 

Ropa  

 z odumřelých mořských živočichů  

před miliony let. 

 vyrábí benzín a nafta  

Zemní plyn  

 těží se spolu s ropou 

 k topení, vaření 

 je výbušný 

Str. 17 – 18    

 

Domácí úkol: – vytiskni, doplň nebo napiš odpovědi do sešitu, vyfoť a pošli na mojí 

emailovou adresu do 20,10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2020 



Člověk a energie 

- Učebnice str. 17 - 18 (Přečti, prohlédni si video, fotografie, odkazy, udělej IC 

na str.18) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj 

 
Člověk a energie 

 hořením energetických surovin  

(paliv) vzniká teplo a světlo  

(využití od pradávna) 

 dnes potřeba elektrické energie  

(zajišťuje teplo, světlo, pohon  

el. spotřebičů)  

 vyrábějí elektrické generátory v elektrárnách  

– přeměna jiných druhů energie v elektrickou 

 elektrárny: tepelné, jaderné, vodní, větrné, solární  

 spalováním paliv - znečištění životního  

prostředí – nutno šetřit energií 

 elektrické spotřebiče spotřebovávají  

elektrickou energii – je přenášena el. proudem  

(ze zásuvky, baterie, akumulátoru) 

 

 

 

 

Vlastivěda 

15.10.2020 

Světlo rozumu 

- Učebnice str. 17 - 18 (Přečti, prohlédni fotografie, odkazy, udělej IC na str.17, 

18. V PS udělej IC na str.7/1) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj 

 

 

Světlo rozumu 

Doba osvícenecká: 

 prosazování měšťanstva, změna  

v kapitalistickou společnost, vědecké  

objevy 

 víra v sílu rozumu, šlechta se měla  

 starat o poddané, všichni stejná práva,  

rovnost 



Vláda Marie Terezie 

 daně odváděli poddaní i vrchnost 

 snížila robotu na 3 dny v týdnu 

 zavedla povinnou školní docházku  

(6 – 12 let) 

Vláda Josefa II. 

 1871 toleranční patent (svoboda vyznání) 

 zrušil nevolnictví (všichni svobodní),  

ale dále robota 

Str.17-18 

Domácí úkol: Do sešitu udělej otázky 1 - 4 na straně 18, vyfoť a pošli na mojí emailovou 

adresu 15.10.2020. 

 

 

20.10.2020 

Život na vesnici 

- Učebnice str. 19 - 20 (Přečti, prohlédni fotografie, odkazy, udělej IC na str.19, 

20.) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj 

 

Život na vesnici 

 rozdělení venkovanů: sedláci, rolníci,  

bezzemci – vlastnili nebo pronajímali  

půdu, nemajetní lidé – čeledíni, děvečky,  

chudina (žebráci) 

 venkovské domy – z vepřovic, později  

z cihel, dvůr (chlévy, stodola), zahrada 

prosté jídlo (chléb, luštěniny, kaše,  

brambory, maso zřídka) vařilo se na ohništích,  

odkud se topilo v peci 

 jednoduchý oděv, sváteční kroj 

 venkovské zvyky: pondělí – sobota práce,  

v neděli do kostela, večer tancovačka 

 svátky: posvícení (po sklizni), vánoce,  

velikonoce 

 draní peří (vyprávění, zpěv lidových písní) 

Str. 19 – 20 



22.10.2020 

Manufaktury a první stroje 

Čeští vynálezci 

- Učebnice str. 22 - 23 (Přečti, prohlédni fotografie, odkazy, udělej IC na str.22) 
 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu a podle bodů převyprávěj 

Manufaktury a první stroje 

 potřeba více výrobků – vznik manufaktur (každý  

dělník zpracoval část výrobku) 

 po zrušení nevolnictví více lidí do měst, větší  

spotřeba zboží–vyžádala si strojovou výrobu  

(poháněla pára), vznikaly továrny 

Str. 21 – 22,  

 

 

 

Čeští vynálezci 

 první parní stroj v Čechách–František Gerstner 

 první parní automobil a loď – Josef Božek 

 lodní šroub – Josef Ressel 

 bleskosvod – Prokop Diviš 

 ruchadlo (zdokonalený pluh) – bratranci Veverkové 

 koňská železnice Č. Budějovice-Linec (1832) 

 1. parní železnice Brno – Břeclav (1839) 

 nová odvětví: potravinářský, strojírenský průmysl,  

těžba uhlí, výroba železa 

Str. 23  

Domácí úkol: Do sešitu vypracuj otázky 1 - 4, na straně 23, vyfoť a pošli na mojí emailovou 

adresu 22.10.2020. 

 

 

 

 

 


