
Třída: 5.A 
Předmět: ČJ,M,VL +  AJ 
Jméno vyučujícího: Olga Rejžková 
Zadání platí: 25.5. – 7.6.2020 
Email: Olga.Rejzkova@zsgvodnany.cz 
 
 
Český jazyk:  Opakování učiva   
 
ČJ – učebnice , pracuj do školního sešitu: 
str. 212/4, 212/5, 213/6, 213/7a,b, 213/8a, 214b,c 
 
dobrovolně – PS str. 78 – nezasílej ke kontrole  
                                          zkontroluj sám/a na  -  PS str.11 od konce sešitu 
 
 
Matematika:  Opakování učiva, dělení des.čísel 10,100 
 
M – učebnice 3.díl  – vypracuj do učebnice: str.29/1,4 – str.30/1,4  -  str.31/1,11 
                                   vypracuj opakovací list str.57 v učebnici 
                                   vypracuj do škol.seš.  str.30/9 
  
 
Vlastivěda: Podnebné pásy – str.60 – vypsat si stručné poznámky 
 
 
 
Třída: 5.AB 
Předmět: Anglický jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání platí pro období: 25.5. –7.6..2020 
Email  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
  
Unit 4D – přítomný čas prostý 
  
1. Učebnice str.44/2 – přečíst a přeložit texty o Molly,Kirkovi a Eddiem a přiřadit 
písmena činností k textům 
2. Učebnice str. 50/1a,b ( záporné věty) 
3. Pracovní sešit str. 36/1,2,3, str. 38/1 sestavit věty podle sebe, 38/2 – doplnit 
4. Pracovní sešit str. 41 – I can 1,2 
  
Vypracované úkoly pošli pro kontrolu emailem. 
 
 
 
Třída: 5.A (skupina 1Aj5) 

Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková 

Zadání platí pro období: 25.5.-7.6 

mailto:Olga.Rejzkova@zsgvodnany.cz


Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 
  

  

1)     Pracovní sešit 4C cv. 1, str. 36  – spojit slova s obrázky 

2)     Pracovní sešit 4C cv. 2, str. 36  – dát slova ze cvičení 1 do správného sloupce 

3)     Pracovní sešit 4C cv. 3, str. 36  – napsat věty s použitím play, go nebo collect podle 

obrázků 

4)     Pracovní sešit 4C cv. 4, str. 36  – zakroužkovat správnou variantu 

5)     Pracovní sešit 4C cv. 5a, str 37 – pokud máte možnost poslechu, tak zaškrtněte v 

tabulce, co Billy dělá 

6)     Pracovní sešit 4C cv. 5b, str 37 – pokud máte možnost poslechu, tak vyjděte 

z doplněné tabulky a napište podle ní kladné a záporné věty dle vzoru 

7)     Pracovní sešit 4C cv. 6, str 37 – opravte věty podle obrázků 

 

 

https://fw.gymnaziumvodnany.cz/owa/redir.aspx?C=HdFPtu6MLkm2Xd6tYCOUILInMzvJBNgIHlL3RrjDvaj9eOSzyCM28FMW3YlxUc4Zsaa-rZDcXwY.&URL=mailto%3aJindriska.Kratkova%40zsgvodnany.cz

