
Příprava na přijímací zkoušky 

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/256-priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku-

z-domova 

 

Zajímavé odkazy na výukové weby 

www.jazykolog.cz 

www.skolakov.eu 

www.vcelka.cz 

www.fraus.cz  - Flexibooks - čtení knih zdarma 

www.umimeto.org 

http://ucebnice.online/ 

www.sotkoviny.cz 

www.poznejmisto.cz 

www.skolasnadhledem.cz 

www.umimematiku.cz 

www.umimecestinu.cz 

www.umimeanglicky.cz 

rysava.websnadno.cz 

www.vseved.upol.cz 

www.matyskovamatematika.cz - výuková videa 

www.ulohyzmatematiky.cz  

www.redmonster.cz 

www.chmelkova.cz 
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Jan Veselý – 5.D - Jan.Vesely@zsgvodnany.cz 

Dobrý den, posílám DRUHOU ČÁST zadání domácí práce na období od 30.3. do 12.4. 2020. Na úvod 

bych Vám všem chtěl poděkovat. Pokud nebudete nějakému cvičení nebo příkladu rozumět, nic se 

neděje, nedělejte ho a pokračujte jiným. 

ČJ UČEBNICE-zadaná cvičení do sešitu není nutné vypracovat všechna, záleží na individuálních 

schopnostech dětí, ale snažte jich vypracovat co nejvíce. 

- Naučit žluté tabulky ze stran 111-112 a doporučuji vytvořit přehlednou tabulku (nejlépe na 

papír)   vzor:     Druhy zájmen 

1. Osobní – označují 1., 2. a 3. Osobu 

             -já, ty, on……. Atd. pokračovat 2. až 7. 

      -  Do sešitu: 111/15a,b 16, 112/18,19b,20,21  113/1a, b ústně, 2a,b,   114-napsat tabulku, naučit 

vykřičník, 114/3,4,5    115/naučit vykřičníky 115/6,7,8a-pomůcka 2.3.a 6. pád-jí (tou), 4.pádji (tu) 

116/9,10    117/naučit vykřičníky a 13,14,15118/1a,2    119-ústně   121-mohou napsat dopis (co 

dělají, když nechodí do školy během dne, jestli se jim to líbí-nelíbí, pocity atd.) 

ČJ PS ŽLUTÝ 

    -12/2 do sešitu    13/3,4    14-naučit vzory z tabulky     15- zkuste vysvětlit 

ČJ PS VELKÝ 

   -54/2,3,1,2    55/1,2,1,2,3   56/1,2,3 oprav, 4a,5a   57/1,1a,2,3 

   -můžete procvičovat vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen 

   ČÍTANKA-85-86(úkoly 173) a 88-92(úkoly 173 a 174) 

 

VLASTIVĚDA-postupně doplňovat evropské státy do mapy v sešitě a můžou se začít učit  

           STÁT-HLAVNÍMĚSTO 

DĚJEPIS-do sešitu zapsat stručné poznámky ze stran 30-31 a 32-33, 34-napsat do sešitu stručné  

        odpovědi, v PS doplnit cvičení, která odpovídají prostudovanému učivu, na YOU TUBE 

         si můžou pustit díly z „ Dějiny udatného českého národa“ 

MATEMATIKA- 59 celá strana-u otázky 10 pomůže str.46-žlutá tabulka,60-62 dobrovolně 

- Do sešitu 10 i víc příkladů na písemné dělení dvojciferným dělitelem a 10 i víc na násobení 

trojciferným činitelem, můžou doplnit nevyplněná cvičení z celého dílu 2, 

geometrie-narýsovat a složit síť krychle (kvádr je dobrovolně-str.47)  

 

Na ČT 2 běží dopolední pořad UčíTelka a i některé odpolední pořady jsou vhodné. 

Jakékoli dotazy zašlete na Jan.Vesely@zsgvodnany.cz 

mailto:Jan.Vesely@zsgvodnany.cz


 

Třída : 5.D 

Předmět : Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

Zadání platí pro období : 2.4.-8.4. 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Present simple : zapsat do sešitu doplněné tabulky  z učebnice str.47 + cvičení 3b – může vám pomoci 

např. práce z minulé várky ze str.46 a 47 

Učebnice str.84 – poslat mi mailem 

Thank you! 

 

 

 

Třída 5. D 

Předmět:  PŘÍRODOVĚDA 

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá 

Zadání platí přibližně na období: 2. 4. až 12. 4. 2020 

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

 

Nová práce bude zadána až po Velikonocích, zatím si dodělejte vše, co jste ještě nestihli a 

opakujte si předchozí látku. 
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