
Třída:  5. A  

Předmět:  ČJ, M, PŘ + AJ 

Jméno vyučujícího :   Rejžková Olga + Čadková,Kraťková 

Zadání platí: 11. 5. – 24.5. 

Email: Olga.Rejzkova@zsgvodnany.cz 

 

ČJ – Opakování „zájmena, číslovky“– viz. opakovací str.  60 v pracovním sešitě – vyplnit 

        Opakování „co víš o slovesech“ – pokud jsi zapomněl/a, pomůže ti učebnice str. 146-147 

         Ústně zopakuj:  

         1/ Jaké „i“ píšeme u sloves v čase přítomném /str.149/ 

         2/ Jak tvoříme budoucí čas /str.150/ 

         3/ Jak tvoříme minulý čas /str.153/ 

          Písemně do školního sešitu vypracuj: 

          str.150/4, 153/2, 156/2 

 

M – Pokračuj v pracovní učebnici. 

         Do učebnice vypracuj:          21/3,4  -  23/1,2,3,8 – 24/4 – 25/1,5,8 – 26/1,7 

         Do školního sešitu vypracuj:     23/4,9  -  24/10  -  26/11 

 

PŘ – Zapiš do sešitu, co tvoří trávicí soustavu – viz . uč. str. 60 

             Dle možností – Youtube – Byl jednou jeden život 

AJ- 

Třída: 5.A (skupina 1Aj5) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 11.5.-24.5.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

mailto:Olga.Rejzkova@zsgvodnany.cz
mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz


 

1) čtení s porozuměním 

2) otázky 

3) poslechová cvičení 

4) opakování číslovek 

 

ad1) čtení s porozuměním 

Reading comprehension. Read the text. / Přečtěte si článek. 

 

Ad2) otázky 

Text question. Use the link below to answer the text questions. / Využijte odkaz níže 

k zodpovězení otázek. 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-house/15 

 

Ad3) poslechová cvičení 

Podívej se na krátká videa z odkazu níže a na základě informací vyber správnou 

odpověď. / Watch short videos and based on them choose the correct answer. Please use 

the link below. 

 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-porozumeni-anna2/13 

ad4) opakování číslovek 

Use the link below to revise the numbers. You will write the numbers you will see in the 

exercise. / K procvičení číslovek použijte odkaz níže. Ve cvičení budete zapisovat 

číslovky, které uvidíte. 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-house/15
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-porozumeni-anna2/13


https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-2-uroven?source=explicitMapGlobal 

 

 

Třída: 5.AB 
Předmět: Anglický  jazyk 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Zadání platí: 11.5-24.5 2020 
Email:  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
  
Procvičování – přítomného času prostého 4. lekce   - Unit 4/B 
  
1.Učebnice – str. 43/3b,43/5a – záporné věty, str.45/5b – záporné věty 
  
2.Opakování – Revision  - Pracovní sešit str. 62/1,2,4 
  
Pro kontrolu pošli cvičení  e- mailem. 
 

https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-numbers-2-uroven?source=explicitMapGlobal

