
                                        Distanční výuka 5. A 

 

od středy 14.10. do pondělí 19.10. 2020 

ČJ 

v učebnici procvičovat na str. 32 – 37 psaní slov s předponami a předložkami 

písemně do sešitu str. 35 cv. 13, str. 36 cv. 2 a 

PS str. 37 – 38 

velký procvič. seš. str. 6 

malý procvič. seš. str. 13 cv. 26, str. 14 

M 

PS str. 40 – 42 

procvič. seš. str. 1 – 5 

Stále procvičuj písemné násobení a dělení ! /příklady  najdeš v  učebnici/ 

AJ 

Lekce 13 -  Toys 

zapsat slovíčka do slovníčku – uč. str. 70 

v učebnici na str. 57 přečíst text In the bedroom a odpovídat na otázky k textu, naučit se rozhovory 

pod textem 

/fráze jsou vysvětleny za slovní zásobou na str. 71/ 

v prac. seš. vypracovat str. 70 cv. 1,2,3   str. 72 cv. 6,7 

Halloween – vypracuj úkoly na volných listech 

 

od úterý 20.10. do pátku 23.10. 

ČJ 

v učebnici na str. 22 – 24 opakuj a procvičuj psaní slov s předponami a předložkami 

písemně do sešitu str. 23 cv. 4, str. 24 cv. 8 (cvičení přepiš a splň i úkoly a,b) 

na str. 37 vypracuj cv. 7 a (vyprávění napiš dle cv. 6) 

PS   vypracuj str. 43 – 46  Opakujeme a procvičujeme 

(na str. 43 vynechat cv. 1, ve cv. 3 tvořit věty ústně, ve cv. 4 zapsat synonyma do malého sešitu) 

Připomínám domácí četbu a čtenářský deník. 

 



M 

PS str. 43 geometrie 

procvič. seš. str. 6 – 10 

(na str. 6 vynechat cv. 1) 

písemně do sešitu vypracuj z učebnice str. 50 cv. 9, str. 57 cv. 2,3 

AJ 

opakuj si slovíčka z 13. lekce 

v učebnici si na str. 58 prostuduj tabulku a seznam se s učivem Let´us = Let´s /používá se pro rozkaz 

v 1. osobě množ. čísla/ 

a zapamatuj si : Let´s play = zahrajme si, Let´s go = pojďme, Let´s sing = zazpívejme si 

potom používej tvary s Let´s ve větách a vypracuj v PS na str. 71 cv. 5 

zopakuj si předložky /on, in, under, next to, in front of, behind, above, between/ a procvičuj je 

v učebnici na str. 58 ve cv. 1,2 a pak vypracuj v PS na str. 74 cv. 10 

Enjoy your autumn holidays! 

 

Tyto vypracované úkoly mi pošli na e-mail: ivana.adamcova@zs-ustecka.cz 

ČJ: velký procvičovací sešit celá str. 6, malý procvičovací sešit str. 14 cv. 27 

M: učebnice str. 50 cv. 9, str. 57 cv. 2,3 

AJ: PS str. 71 cv. 5, str. 74 cv. 10 

 

V týdnu od pondělí 26.10. do pátku 30.10. jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. 

 

Vlastivěda 

1.uč. 9 – 11, číst vícekrát, zápis krátký, umět vyprávět o životě (10 – 11) 

2.uč.12 – 13, a 14 – 15,  a 16,  zápis, umět 

3.písemně do zápis.  seš. 13/2  a  16/ první skupina a třetí sk.první řádek,..ostatní sk.ústně 

4.Vyhledávat na netu ,v časopisech, v televizi apod.informace o tomto učivu(zvláště 

Komenský) 

                                                             

                                                                

 



                                                                Přírodověda – 5. A   

(Učivo na období od 14. 10 do 23. 10) 

 

Milí žáci,  

 

ještě jsem se s vámi všemi neseznámil a už tady máme podzimní distanční výuku. Nevadí, poradíme si. 

S vašimi zkušenostmi z jara zvládneme i toto období. Níže posílám souhrnné zadání na tento a 

následující týden. Zadané úkoly, prosím, vypracujte pečlivě a svědomitě.  

 

Váš nový učitel Dominik Jurček 

 

1. Pozorování. 

 V období od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. provádějte každý den pozorování přírody za 
oknem. Stanovte si sami denní čas, ve kterém pravidelně každý den budete alespoň 2 minuty 
pozorovat to, co se děje za oknem. Z tohoto pozorování si pokaždé udělejte zápis do sešitu, 
ve kterém popíšete to, co jste viděli, například: 

 

„Pátek 18. 8. 2020 – 16.00 hod. Teplota 27,5 °C, obloha bez mraků, téměř bezvětří. Listí na stromech se 

nehýbe, tráva je vyschlá, kolem oken lítají vlaštovky, vzduch je nasycen poletujícím hmyzem (malé mušky, 

komáři), po zahradě chodí sousedova kočka.“  

 

 Vaše zápisky si později ve třídě společně přečteme. 
 

2. Prostudujte v učebnici téma „Nerosty a horniny“ str. 11 a dále „Nerudní suroviny“ str. 12 až 14. 

 Po nastudování byste měli vědět jaké vlastnosti má pískovec, písek, žula a vápenec a kde se 
tyto materiály nejčastěji používají. Po návratu do lavic si napíšeme na toto téma krátký test.  

 

Pískovec Písek Žula Vápenec  

   
 

Sochy (Braunův 
Betlém) 

Výroba betonu Výroba náhrobků Výroba cementu 



 

 

3. V pracovním sešitě vypracujte tato cvičení: str. 7 cv. 3; str. 9 cv. 1, 2; str. 13 cv. 5 

 

4. Domácí úkol: Projděte byt, ve kterém žijete a do sešitu si zapište 5 předmětů, o kterých si myslíte, 

že jsou vyrobeny z oceli nebo železa. K této aktivitě si přečtěte text v učebnici str. 15.  

 

 

 

 


