
Distanční výuka  
Zadání úkolů pro samostudium 
Třída:  
Třídní učitel:   
Zadávací období: 
 

 Předmět: Informatika 

Třída: 5.AB 

Období: 7.-11.6.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Psaní všemi deseti 

• Tento týden přidáme druhé tlačítko Shift (pravé). Vybarvi si v přehledu podle 

obrázku zde: https://www.psani-deseti.cz/teorie  

• Trénovat můžeš zde: 

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

• Dodržujte prstoklad. 

 

Pavel Škudla  

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz  

Výuka od 7.6.2021 do 11.6.2021  
  

Přírodověda  

8.6. 2021 

První pomoc (dokončení) - Učebnice str. 91-92 

9.6.6.2021 

Mimořádné události Učebnice str. 93-94 

  

Vlastivěda  

8.6.2021   

Evropa – opakování Učebnice str. 59-62  
  

10.6.2021  

Cestujeme po Evropě - Učebnice str. 64-65 
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Třída: 5.AB 

Předmět: Anglický jazyk   
Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   
Zadání platí pro období: 7.6. – 11.6.   
Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   
Online hodina: není – prezenční výuka ve škole 
  

Zdravím všechny, se kterými se nemohu tento týden osobně potkat ve škole.       

 

Učivo na tento týden je stále lekce 4D (minulý týden jsme přišli kvůli Dni dětí o jednu hodinu) – 

učebnice str. 46+47, PS str. 39 (cv. 3 už máme hotovo z minulého týdne z hodiny, po probrání 

dalšího typu otázek dokončíme zbytek strany).  

 

V pondělí ve škole budeme psát znovu doplňovací test na tvary přítomného času prostého – 

kladné a záporné věty ve všech osobách pro obě čísla (tj. jednotné i množné). Protože test ukázal 

řadu nejasností, procvičujte zde (odkazy z minulého zadání):  

 

Don't or doesn't ? - Group sort (wordwall.net) 

Present simple_endings - Quiz (wordwall.net) 
 
I s otázkami procvičujte zde: 
do/does - Quiz (wordwall.net) 

Present simple: questions 1 - Missing word (wordwall.net) 

Present simple questions - Unjumble (wordwall.net) 

 
Kdo máte registraci na web Projectu (využije kód z PS – viz návody již v říjnu při začátku distanční 

výuky), využijte cvičení dělaná na míru naší učebnici na:  

https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index 

 

Pokud zvládneme, vyložíme a procvičíme si další typ otázek v přítomném čase prostém (Wh- 

questions, tj. otázky s tázacími zájmeny na začátku). K němu se vztahuje cvičení v PS – str. 39/4. 

Zápis bude opět v Teams (po probrání v hodině).  

 

Kdybyste si nevěděli s něčím rady, jsem k dispozici v Teams nebo na emailu. Ať se vám daří, MV. 
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