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Distanční výuka 5.C                                                                                                   1. 3. 2021 – 5. 3. 2021   

5.C 

1. 3. 2021 – 5. 3. 2021 
 

PONDĚLÍ 1. 3. 
Od 9.00 do 11.00 vyzvedávání nových úkolů ve škole. POVINNÉ! 

ÚTERÝ 2. 3.  
Český jazyk 
Pracovní sešit, str. 19 celá.   
 
Matematika 
Početník, str. 17 celá.  
 
Přírodověda 
Pracovní list – roztřiď správně živé organismy do tabulky (druhová jména hledat 
nemusíte).    

STŘEDA 3. 3.  
Český jazyk 
Pracovní sešit, str. 20 celá.  
 
Matematika 
Početník, str. 18 celá.  
 
Čtení 
Čtení vlastní oblíbené knížky.  

ČTVRTEK 4. 3.  
Český jazyk 
Pracovní sešit, str. 21/8, 9, 10. 21/11 – podtrhat podmět a přísudek.  
 
Matematika  
Doplnění chybějících úkolů (početník všechna cvičení až do strany 18).  
 
Vlastivěda 
Opakování – pracovní list.  

PÁTEK 5. 3.  
Od 9.00 do 11.00 odevzdávání úkolů ve škole. POVINNÉ! 
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Informatika – Mgr. I.Pazderová         Jméno, třída: ________________________ 
Distanční výuka – 5. ročníky 

Učivo na týden od 1. 3. do 5. 3. 2021 
 

Tento týden si zopakujeme bezpečnost při práci s počítačem a základní vybavení 

počítače. 

U každého úkolu je vždy jen jedna odpověď správná. 

 

Základní bezpečnostní zásady při používání počítače 

1. Označ správné tvrzení. 

a. Zasahujeme do vnitřku počítače. 

b. Nepřipojujeme ani neodpojujeme žádné kabely vedoucí k počítači. 

c. Vždy zakrýváme zadní část počítače – mřížku, která slouží k větrání 

 

Vybavení počítače 

2. Co je software? 

a. programové vybavení počítače 

b. technické vybavení počítače 

c. vstupní zařízení počítače 

 

3. Co je hardware? 

a. programové vybavení počítače 

b. technické vybavení počítače 

c. výstupní zařízení počítače 

 

4. Co je klávesnice? 

a. vstupní zařízení 

b. výstupní zařízení počítače 

c. programové vybavení počítače 

 

5. Alfanumerická část klávesnice obsahuje: 

a. písmenka 

b. číslice 

c. písmenka i číslice 

 

6. Jaké je správné umístění monitoru? 

a. Monitor je umístěn bokem k oknu. 

b. Monitor je umístěn zády k oknu. 

c. Monitor je umístěn čelem k oknu. 

 

7. Označ správné tvrzení. 

a. Myš je zařízení, které slouží k ovládání kurzoru.  

b. Myš je textové zařízení, které předává informace stisky kláves. 

c. Myš snímá obraz a přenáší jej do PC. 
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5.A, C –Sokolová, 5.B – Landa, 

Angličtina 5. ročník (1.- 5.3.2021)      

       Jméno: 

                                                                                                     Třída: 

 

Přivlastňovací zájmena 

1. Nejdříve si připomeneme, jaká máme osobní zájmena. Přelož je do angličtiny. 

Jednotné číslo     Množné číslo 

1. Já -       1.    My -  

2. Ty -      2.    Vy -  

3. On  -      3.    Oni -  

Ona -  

Ono - 

 

2. Write into your grammar notebook. (Zapiš si do sešitu na gramatiku(velký)).  

(Jednotlivá přivlastňovací zájmena se pojí s osobními zájmeny.  

Např. Já – moje, On – jeho, My – naše atd.) 

 Jednotné číslo     Množné číslo 

1. My -  Moje       1.    Our  - Naše 

2. Your – Tvoje      2.    Your -  Vaše 

3. His -  Jeho      3.    Their - Jejich 

        Her -  Její 

        Its -  Toho 

Příklady:  

My cat eats a lot. - Má kočka hodně jí. 

This is our son Peter. - Toto je náš syn Petr. 

What is your name? – Jaké je tvé jméno? (Jak se jmenuješ?) 

 

3. Fill the correct form of possessive adjectives. (Doplň správné přivlastňovací zájmeno.) 

 
 

 

 

 

 



5.A, C –Černecká, 5.B – Landa, 

Angličtina 5. ročník (15.- 19.2.2021)     

        Jméno: 

                                                                                                    Třída: 

 

 

 

 

 

 

  

4. Translate to Czech. (Přelož do češtiny.) 
 

1. My family is big. _____________________________________ 

2. Their house is pretty. _________________________________ 

3. Our dog’s name is Barney. _____________________________ 

4. His car is red. ________________________________________ 

5. Your bike is nice. _____________________________________  

 

 

5. Translate to English. (Přelož do angličtiny.) 
 

1. Moje vlasy jsou černé. ___________________________________ 

2. Její babička se jmenuje Katka. _____________________________ 

3. Vaše rodina je z Prahy. ___________________________________ 

4. Tvoje kočka je chytrá. ____________________________________ 

5. Její telefon je růžový. _____________________________________ 

 

 

6.  Write 5 setnences about yourself and yours family.(Napiš 5 vět o sobě a tvé 

rodině.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


