
Třída:  5.A 

Předmět:  ČJ, M, SK + AJ 

Vyučující:  Rejžková Olga 

Zadání pro období:  8.6.-21.6.2020 

Email: Olga.Rejzkova@zsgvodnany.cz 

 

  Český jazyk   

   Opakování a procvičování učiva: 

    cvičení z učebnice napiš do školního sešitu: 

    str.214/10, str.215/13, str.216/16, str.218/19 

    PS – ČJ – opakovací list str.79 -  vyplň a zkontroluj sám/a na str.11 od konce,  tento nezasílej ke     

                     kontrole   

Matematika      

Opakování a procvičování učiva: 

vypracuj do učebnice: str.41/1ab, str.41/2ab, str.42/8, str.43/1 

vypracuj do školního sešitu: str. 38/4, str.41/7, str. 49/10, str. 50/4,5,9 

Přírodověda 

Vylučovací soustava – str. 62 – vypracuj poznámky do sešitu 

Dle možností shlédni na Youtube -  Byl jednou jeden život 

  

 Třída: 5.AB 

Předmět: Anglický  jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Zadání pro období. 8 6.- 21.6. 2020 

E – mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

  

Unit 5/A – Places  

  

1. Učebnice str. 52/1 – zopakovat si slovíčka na obrázcích – neznámá zapsat do 

slovníčku 
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2. Učebnice str. 52/2a – přečíst vyprávění Roviho a přeložit ho do češtiny 

3. Učebnice str 52/2b – najít 8 věcí – zařízení bytu, které Ravi nezmínil v textu 

4. Učebnice str. 52/3 – zopakovat si předložky, neznámé zapsat do slovníčku 

5. Učebnice str. 62/1 – procvičit si předložky a slovní zásobu 

6. Napsat zařízení bytu, které máš ve svém pokoji – případně namalovat obrázek 

svého  pokoje a popsat ho 

Vypracované úkoly pošli pro kontrolu emailem.  

 

Třída: 5.A (skupina 1Aj5) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 8.6. - 21.6.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Music and sports 

1) Pracovní sešit 4D cv. 1, str. 38  – doplnit věty o sobě 

2) Pracovní sešit 4D cv. 2, str. 38  – doplnit křížovku, across – napříč; down - dolů 

3) Pracovní sešit 4D cv. 3, str. 39   – doplňte otázky s DO a DOES (does je tvar 

pomocného slovesa, který se používá pouze ve 3. osobě čísla jednotného) 

 
Zdroj: helpforenglish.cz 
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4) Pracovní sešit 4D cv. 4, str. 39   – dejte slova do správného pořádku, abyste vytvořili 

otázku 

5) Pracovní sešit 4D cv. 5, str 39 – pokud máte možnost poslechu, tak si poslechněte 

Ivana, který mluví o svých oblíbených činnostech, a na základě poslechu se 

rozhodněte, zda jsou věty pod obrázkem pravdivé či nikoliv. 

6) Pracovní sešit 4D cv. 6, str 39 – odpověz na otázky 

 


