5. ročník
Český jazyk
Učebnice str. 104, cv. 1 a, b napiš písemně do sešitu
Učebnice str. 104, cv. 3 napiš celé písemně do sešitu, ústně si zdůvodni pravopis
Učebnice str. 105 cv. 4a napiš písemně do sešitu, postupuj pomocí tabulky na straně 104 dole,
cvičení 4b udělej ústně
Učebnice strana 105, zopakuj si dle tabulky skloňování měkkých přídavných jmen
Učebnice str. 105, cv. 2a a 2b napiš písemně do sešitu, cv. 2c. udělej ústně
Pracovní sešit str. 24, vypracuj cv. 1 a cv. 2
Český jazyk - literatura
Čítanka – str. 42 – 44, ústně odpovězte na otázky k četbě na straně 44
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2212-stedry-den-zvyky-a-tradice

Matematika
Učebnice str. 8, cv. 9 vypracuj písemně do sešitu
Učebnice str. 9, cv. 1, 3, 6, 9a, písemně do sešitu vypracuj cv. 4 a 9b
Učebnice str. 11, cv. 2, 3, 4, 5, písemně do sešitu vypracuj cvičení 6
Učebnice str. 12, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 7
Učebnice str. 13, cv. 1, 2, 3, 4, 5
https://www.umimematiku.cz/cviceni-ciselna-osa-cela-cisla
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/cirkusovevystoupeni/priklady1.htm

Vlastivěda
Protektorát Čechy a Morava
Prostuduj si v učebnici str. 69 – 71 a písemně do sešitu odpověz na otázky a úkoly 1 – 4 na
str. 71

V pracovním sešitě splň úkoly na str. 46 a související části str. 47
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1864-protektorat
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-ct24/219411058210011-jak-se-nezilo-v-protektoratu
https://zlin.rozhlas.cz/den-kdy-se-cechy-a-morava-zmenily-v-protektorat-pametnicivzpominaji-na-prichod-7785888
Přírodověda
Země v přímém přenosu
Prostuduj si v učebnici str. 39 – 41 a písemně odpověz do sešitu na otázky a úkoly 1 – 4 na
str. 41
V prac. sešitě vypracuj cvičení na str. 19, následně je vyfoť a zašli svému vyučujícímu
přírodopisu na školní e-mail.
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4196-vladimir-remek-ve-vesmiru
https://www.youtube.com/watch?v=w4wx_3XOrns Apollo 11 - NASA

Informatika
ČJ - Pracovní sešit str. 24, cv. 1 a cv. 2
M – Učebnice str. 9, cv. 4 a 9b
Vla - Učebnice, otázky a úkoly 1 – 4 na str. 71
Vypracovaná cvičení ze sešitů a pracovního sešitu ofoť a pošli jako přílohu svému učiteli
daného předmětu na e-mail uvedený na stránkách školy.

Anglický jazyk
Podívej se na videa, která se zaměřují na procvičení slovesa HAVE GOT.
https://www.youtube.com/watch?v=maPZ3ypoQI&list=PLSRFe1Zq1wdlOGbmxQGutKxNZ0dw2-8Z1
https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes&list=PLSRFe1Zq1wdlOGbmxQGutKx
NZ0dw2-8Z1&index=11
Učebnice str. 29, cvičení 4a. Přes fólii doplň tvary slovesa HAVE GOT/HAS GOT. Fólii
negumuj, zkontrolujeme společně při online hodině.

Pracovní sešit str. 23, cvičení 4. Doplň do vět have nebo has. Zkontrolujeme společně při
online hodině.
Poslechni si nahrávku a do sešitu si poznamenej, které z předmětů Pradeep má. Vybírej
z obrázků na straně 28 cvičení1. Nezapomeň napsat datum a nadpis HAVE GOT.
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_
Track_65.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Učebnice str. 29, cvičení 7. Pracuj písemně do sešitu. Podle vzoru napiš pravdivé věty o
lidech na obrázcích podle nápovědy. První větu psát nemusíš, je udaná jako příklad. (1. He
hasn’t got a bag. He’s got a box). Zkontrolujeme společně při online hodině.
Pracovní sešit str. 23, cvičení 5. Napiš záporné věty. Cvičení vyfoť a pošli svému
vyučujícímu do pátku 15 hod. na mail ke kontrole.
nicholls@zstgmpodebrady.cz
kurkovaa@zstgmpodebrady.cz
maresova@zstgmpodebrady.cz
rusova@zstgmpodebrady.cz
can@zstgmpodebrady.cz

On-line setkání – odkazy, materiály a další instrukce obdržíte na Google Classroom
Meet – přístupové kódy budou žákům zaslány
5. A – Po 9:00 hod., Út 9:00 hod, 9:55 hod., St 9:00 hod, 9:55 hod., Čt 9:00 hod., Pá 9:00,
Aj – Čt 9:55, Pří – Út 12:30
5. B – Po 10:00 hod., Ut 9:00 hod., St 9:00 hod, Čt 9:00 hod., Pá 9:00 hod., Aj – Po 9:00 hod.
5. C - Po 9:00 hod., Út 8:00 a 9:00 hod., St 9:00 hod, Čt 8:00 a 9:00 hod., Pá 9:00 hod.,
AJ - Út 10:00 hod.
5. D – ČJ - Po 10:00 hod., Út 8:00 hod., St 9:00 hod, Čt 10:00 hod., Pá 9:00 hod.,
AJ - Út v 10:00 hod. (obě skupiny), Vla – Čt v 9:00
M – St v 10:0 hod., Čt v 8:00 hod.

