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TŘÍDA V. B  

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T27 

mimořádný 

 
 

TVAROSLOVÍ 
 
 

 
 

Prosím, do konce tohoto týdne 
udělejte DÚ, který byl zadán na 
pondělí, tedy PS str. 33. 

Také se prosím přihlašte na 
Umimeto.org. Kdo nemá dosud 
funkční účet, nechť napíše Mgr. 
Romaně Maláskové, která je 
správkyní za školu. 

Na tento web budete dostávat také 
úkoly - již tam máte cvičení, které 
jsme měli společně dělat na hodině 
12.3.!!! Kontrolujeme pravidelně 
plnění úkolů na tomto webu, nemusíte 
jeudělat všechny najednou, pracujte na 
nich průběžně a dle svých sil. 
 
 
 

MATEMATIKA 
T27 - mimořádný Ciferník PS 7-9 

 všichni žáci by měli mít cvičení 3, 4, 6, 8, 
10, 11, 12.  
rychlejší a šikovnější žáci mohou 
vypracovat jakékoliv další cvičení ze stran 
7-9 

ANGLICKÝ 
JAZYK (Florián) 
T27-mimořádný Bloggers 1, Unit 1C Our 

hobbies.  
Učebnice str 30, cvičení 2 a 4 
(bez poslechu). 
Pracovní sešit str. 36, cvičení 
2. 

 

Učebnice str 30, cvičení 2 a 4. 
Procvičovat slovíčka a fráze tématu 
“Hobbies” v infinitivu (to cook = 
vařit) cvičení 2 a v gerundiu (cooking 
= vaření) cvičení 4.  
Pracovní sešit str. 36, cvičení 2. 
Vyhledej a napiš slova týkajicí se 
“hobbies” (zálib, koníčků). 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T27- mimořádný 

 
Prosím, dokončete si pracovní 

sešit 1.díl 

Po příští týden sledujte 
umimeto.org, budou tam 

zadány domácí úkoly 
 



V 2. dílu do str.9 včetně 
 

ANGLICKÝ JAZYK  
Kolbaba 

T27-mimořádný 
Family Family vocabulary - budeme 

psát po návratu do školy 

Procvičování pomocí Umimeanglicky.cz 
(heslo třídy KOL5) - téma Rodina, lidé 

vztahy - slovíčka 1. a 2. úrovně 
vypracovat alespoň 3 cvičení na štít 3 

Náš svět 
T27 

mimořádný 
ČR  

Úkoly do NSV budou zadány na příští 
týden, tento týden si můžete vyzkoušet, 

jak jste na tom se znalostmi ČR na odkazu 
:-) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax79
vUFQe94&t=218s 

INFORMATIKA 
T27 

Dokončit prezentace: 
Leonardo da Vinci 
Svišť 

Obě prezentace poslat na 
mail pana učitele 
dolezel.zsdeblin@gmail.c
om 
 
budou oznámkovány. 

vzory prezentací budou zaslány 
edookitem nebo jsou na našem 
školním mailu 

zsdeblin@centrum.cz 

heslo: zsdeblin2015 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T27 

mimořádný 
 

Milí rodiče, prosím, sledujte pravidelně web školy, EDKT a FB stránky školy, kde Vás budeme 
informovat o případných změnách související s mimořádnými opatřeními. 
 
Prosím, abyste dohlédli, aby žáci splnili vždy na určitý týden všechny úkoly zadané v týdenních 
plánech. Po příchodu do školy se budou všechny úkoly kontrolovat. 
 
Děkujeme všem za spolupráci! 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax79vUFQe94&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=Ax79vUFQe94&t=218s
mailto:dolezel.zsdeblin@gmail.com
mailto:dolezel.zsdeblin@gmail.com
mailto:zsdeblin@centrum.cz

