
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DISTANČNÍ VÝUKA       9. – 13. LISTOPADU 
ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU 

Zadání samostatné domácí práce žáci vypracují do sešitů ČJ/M školních (případně ČJ 
pracovní sešit) a vždy v PÁTEK do 12:00 doručí sešity do školy ke kontrole.  

PONDĚLÍ        9.11.2020 
ČJ – učebnice – st.39/9 
     -  pracovní list – slovní druhy – „houby“  

ÚTERÝ          10.11.2020 M – st. 40/38,39 

STŘEDA        11.11.2020 
ČJ – učebnice – st. 41/12 
     - pracovní list – slovesný způsob – „velryba“ 

ČTVRTEK      12.11.2020 M – st. 41/44 

PÁTEK          13.11.2020 
VL – zadání referátů 
Zápis do sešitů PŘ a VL 

ANGLIČTINA Pracovní listy – 12 - 14 

Pokud se žák nezúčastní online hodin je povinen vypracovat PÍSEMNĚ i následující cvičení: 
 ČJ – učebnice  PO – st. 40/10 
                           ÚT – st. 41/11,13 
                           ST – st. 43/17,18,19 
                           ČT– st. 43/16     (42/15) 
                           PÁ - pracovní sešit 2 – st.13/celá 

 

Milí studenti,  

uběhl další týden naší výuky na dálku. Moc mě těší, že většinu vás mohu pochválit, nejen za 

pravidelnou „docházku“ a aktivitu na online hodinách, ale také za vzorné plnění samostatné 

domácí práce.  Někteří by mohli vylepšit písmo a úpravu v sešitech, sem tam se někomu 

zatoulalo nebo popletlo nějaké cvičení, ale ti kteří mi práci odevzdali, si pochvalu opravdu 

zaslouží.  

I nadále vám budu každý den na skupinu posílat odkazy na kvízy, k zrovna probírané 

látce. Kvízy jsou součástí výuky a jsou hodnocené, proto je nezapomínejte vyplnit. 

Věřím, že tento pátek se ke mně dostanou práce od vás všech. A já vás budu moci zase 

pochválit. Tentokrát už úplně všechny.  

Přeji všem hodně sil a energie 

Monika Ehrenbergerová 



2) ZÁPIS DO VLASTIVĚDY (OPSAT, křížovku a obrázky pěkně vystřihnou a nalepit) 

 
BUDITELÉ ČESKÉHO NÁRODA (uč. st. 27 - 28) 

- Buditelé se říkalo lidem, kteří šířili lásku k českému jazyku 
- Začali usilovat o lepší vzdělání českého lidu 
- Snažili se příslušníky českého národa, aby hovořili česky 
- Na podporu českého jazyka – psali knihy, básně, divadelní hry,  
- Bylo založeno Národní divadlo, ale vzniklo mnoho ochotnických, 
kočovných divadelních společností 
- Významnými osobnostmi bili: Josef Dobrovský, Josef Jungmann, 
František Palacký,  
- Josef Kajetán Tyl – napsal hru Fidlovačka – kde v roce 1834 poprvé 
zazněla píseň Kde domov můj,  
   která se později stala českou hymnou. Hudbu k písni napsal František 
Škroup. 
Této době se říká Národní ________________________(tajenka) 
 

Významní  umělci a jejich díla: 

o Karel Hynek Mácha - báseň  - Máj 

o Antonín Dvořák  - písně  - Moravské dvojzpěvy 

o Božena Němcová  - román - Babička 

o Mikoláš Aleš  - malíř  - podílel se výzdobě národního divadla  
 

       
 
 

2) ZÁPIS DO PŘÍRODOVĚDY (OPSAT do sešitu, tajenku pěkně vystřihnout a nalepit!) 

 
SUBTROPICKÝ PÁS (uč. st. 36 - 37) 

 

 tvoří přechod mezi tropickým a mírným pásem 

 mezi dnem a nocí jsou jen malé rozdíly teplot 

 zimy jsou zde krátké, vlhké a poměrně teplé 

 léto je dlouhé, teplé a suché 

 rostou zde cedry, cypřiše, pinie, vavřín, myrta,  
cesmína, rozmarýn levandule 
 

 užitkovými rostlinami jsou zejména: olivovník, datloň, vinná réva, ořešák, citrusy, melouny 

 některé rostliny, které jsou mrazuvzdorné lze pěstovat i v mírném pásu - ořešák, vinná réva, cesmína 

 žijí zde zejména: daňci, kozy, mufloni, klokani, koaly, velké množství plazů a hmyzu 
 
Do sešitu si nakresli některého z živočichů 

Napiš slova opačná … 
      zlo 

         hodný 
         sestra 
         zima 
         úmrtí 
         měsíc 
         málo 
         stáří 
         

Vyhledej názvy zvířat. Písmena, která jsou v řádcích navíc, vypiš 
postupně na řádek: ___________________________________ 
 

 


