
ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 23. - 27. 11.   

 

ČESKÝ JAZYK   
 

• pracovní list a kvíz bude zadán v Teams 

• Mluvnice uč. zájmena str. 48 - 50 

• Četba ukázky v čítance -A. Jirásek – O králi Ječmínkovi ( stručně děj, hl. 
postavy, místo, vlastní názor, atd. ) 

• Sloh – zpráva, oznámení 

          Online procvičování zájmen 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&sub
ject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid 

 

****************************************************************        

MATEMATIKA   

Jednotky obsahu a hmotnosti:  

Pracovní sešit str. 44/7, 45/8, 9, 13, 46/14, 15, 16 

 

**************************************************************************  

ANGLICKÝ JAZYK CHLAPCI 
Listening:  
Answer these questions: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs (track Page 
18 ex 1a: neodpovídá to učebnici, ale to nám vůbec nevadí       ) Odpovědi pošli na můj mail 
do 27.11. Get ready for a test (Vocabulary and Grammar, Unit 1)  

 
1. What time does she get up? 

2. What time does she leave home? 

3. How does she go to school? 

4. What does she do on Thursdays? 

5. When does she usually do her homework? 

6. What does she do at the weekends? 

 

*************************************************************************  

 
 
 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs


ANGLICKÝ JAZYK DÍVKY 
Present simple, adverbs of frequency  
WB p. 10-13, Vocabulary unit 1 A-D 
*************************************************************************  
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA  

Zadání najdete v Microsoft Teams, vypracované úkoly mi odevzdávejte také přes tento 
program, v ojedinělých případech můžete přes email, v případě dotazů nebo potřeby zaslat 
učivo emailem mě prosím kontaktujte přes školní email.  

**************************************************************************  

DĚJEPIS    
Učivo: doba železná – učebnice str. 36-39. 

Úkoly: vypracovat písemně otázky na str. 37/ 1-2 a str. 39/1-2. 

 

*************************************************************************  

FYZIKA   

Téma: Objem a jeho měření-Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams 

Učebnice str 52-57 přečíst 

*************************************************************** 

PŘÍRODOPIS    

Téma: Viry - Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams 

učebnice str 19- 20přečíst 

 
************************************************************************** 

ZEMĚPIS     

Tentokrát jen hledání na mapě v atlase strana 2 - 3: 

Najdi Světové oceány, nejhlubší místo v oceánu /název a hloubka/ 

Najdi tyto ostrovy - Grónsko, Borneo, Madagaskar, Nová Guinea 

Najdi tyto řeky- Amazonka, Mississippi, Kongo, Ob, Amur,  

**************************************************************************  



INFORMATIKA  
 

Přídavná zařízení PC a) vstupní zařízení – přepsat do svého sešitu, zadání naleznete v Teams. 

**************************************************************************  

VKO  
Učivo: Náhradní rodinná péče 

Na ČT edu se podívej na krátká videa k tomuto tématu 

**************************************************************************   

VKZ 

Opište si zápis do školního sešitu z ofocených listů: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL a vypracujte úkoly 

v Pracovním listu 2 v Teams. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Vytvořte si adventní věnec - domluvte se a spolupracujte s rodinou , aby se věnec domů 
hodil a všem líbil. Ať se všem daří! Výsledek vyfoť a fotky všech svých prací mi pošli najednou 
do emailu na adresu nina.smidlova@zs-sporilov.eu 

 

 

mailto:nina.smidlova@zs-sporilov.eu

