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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK  Slova jednoznačná a mnohoznačná 

 

Slova s citovým zabarvením 

 

Slova protikladná, souznačná a 

souřadná 

Slova významem nadřazená a 

podřazená 

 

 

Slovní druhy 

Psaní velkých písmen 

 

 Učebnice str. 18/1b, 3 – písemně 

do školního sešitu 

Učebnice str. 19/5, 6 – písemně do 

školního sešitu 

Učebnice str.20/10b, c, d 

                   20/11 

                   21/13 

Tato cvičení písemně do školního 

sešitu. (Poučení na str. 21 – 

opakování) 

Pracovní sešit str. 18/1, 2 

Pravopisné pětiminutovky str. 12 

(Nápověda na str. 58) 

Nezapomeňte na online hodiny! 

Těším se na setkání s vámi. 

ANGLICKÝ 

JAZYK  

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

Vocabulary 1D + Plurals 

There is …. / There are … 

English Across the Curriculum 

Culture 

Zadání domácí úkolů bude upřesněno 

v průběhu online hodin. 

Naleznete je také v učebně na 

classroom.google.com. 

 

Těším se na Vás. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 Opakování lekce UNIT 1 

(Revision: numbers, plural, there 

is / are, an / a). 

 Úvod do lekce UNIT 2  

 

 (Připravte si učebnici, pracovní 

sešit, tužku a pero/propisku).  

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

Těším se na vás na společných online 

hodinách!  

PŘÍRODOPIS Vodiče a nevodiče 

 

 

Neobnovitelné a obnovitelné 

přírodní zdroje 

 

 

 

Půda 

Navazuji na online hodinu, 

odpovězte na otázky v učebnici na 

str. 21 

Učebnice str. 22 – přečtěte si a 

z následujícího odkazu vypište tyto 

zdroje 

https://slideplayer.cz/slide/289877

8/ 

Učebnice str. 23 – přečtěte si 

V pondělí online hodina v 10 hod. 

VLASTIVĚDA 

 

Marie Terezie a Josef II. Učebnice str. 14-15 – přečtěte si a 

shlédněte přílohu č. 1 – Osobnosti 

našich dějin 

Do sešitu písemně odpověz na 

otázky č.1, 2 na straně 15 

v učebnici 

Nezapomeňte na online výuku 

v úterý od 10 hod. 

https://slideplayer.cz/slide/2898778/
https://slideplayer.cz/slide/2898778/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/10/5A_Osobnosti-našich-dějin.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/10/5A_Osobnosti-našich-dějin.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Čísla větší než milion 

-  Porovnávání čísel 

- Zaokrouhlování čísel 

- Písemné sčítání 

 

Pracovní sešit str. 15, 16 

  Pracovní sešit str. 17, 18 

Pracovní sešit str. 19 

Nezapomeňte na online hodiny! 

Těším se na setkání s vámi. 

 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitelka 5. A 

 

 

 

 

 


