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TVAROSLOVÍ 
 
 

 
 

Do konce tohoto týdne splnit: 

Na Umimeto.org máte vypsané úkoly pro tento týden        
(slovní druhy, podstatná jména): Domácí úkoly pro       
mimořádný týden (16. - 20. 3.), prosím o splnění. 

heslo: 5_5 

název třídy: 5. třída ZŠ Deblín 

Na zadaných úkolech pracujte podle svých sil a možností,         
je na Vás, jak si práci rozvrhnete, ale snažte se zadané           
úkoly splnit do konce týdne :-) 

Do konce měsíce splnit: 

Čtenářský deník: Tento měsíc budete ČD odevzdávat       
výjimečně elektronicky, tzn. všechny náležitosti     
zápisu v ČD zůstávají stejné, pouze ho napíšete do         
wordu, či Libreofficu a pošlete na můj e-mail do 31. 3.           
hortova.zsdeblin@gmail.com 

 

 
 
 
 

MATEMATIKA 
T28 

Geometrie - opakování 
Přednosti početních 

operací 

 Umimeto.org - heslo třídy: JJ5.BM 
- vypracovat všechna cvičení označené “Pro všechny 

žáky” 
- cvičení “Výzva” je dobrovolný 

Pracovní sešit 1. díl 
- str. 39 cv. 1 

 
V případě potřeby konzultace, dotazu, jakéhokoliv 
problému pište na Edookit, nebo mail 
jahorna.zsdeblin@gmail.com 
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ANGLICKÝ 
JAZYK 
 Florián 

T28 

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 
T28 

 
My day, my free time 
Přítomný prostý čas 

 
 

 

My day: Napište o svém dni, asi 15  vět. Popište co 
děláte od rána do večera. (vyberte si jakýkoli den v 

týdnu)  
Před vypracováním doporučuji zhlédnout video s 

doplňováním slov na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-voca
bulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-en

gl 
Prosím pošlete mi úkol na  

lausmanova.zsdeblin@gmail.com 
Je také zadán úkol na umimeto.org 

Třída: Deblín Lau5, heslo Lau4 
 

ANGLICKÝ 
JAZYK  
Kolbaba 

T28 Family 
Have/have got 

Family vocabulary - 
budeme psát po 
návratu do školy 

Nadále opakovat slovní zásobu Family 
Slovesa have/have got - přehledový článek zde: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2010102303-ha
ve-prehledy 

Cvičení spojené s dříve probraným slovesem be (být): 
https://www.helpforenglish.cz/article/2015112201-cvi

ceni-have-be 

Náš svět 
T28            Praha  

Úkolem  na tento týden je: 
1. přečíst si v učebnici o našem hlavním městě (strany 

43-48) 
2. z každé oblasti (Praha - hlavní město, 

Pamětihodnosti, Pověsti tajemné Prahy, Aktivní 
odpočinek, Příroda, Výjimečná architektura) si 
udělat krátký zápis do sešitu, napsat o tom, co Vás 
zaujalo, popř. místa, která jste již navštívili 

3. každou část můžete ilustrovat obrázkem buď 
kresleným, nebo vytištěným 

pro ty, kteří by chtěli procvičovat, je připraven úkol na 
umimeto: heslo: 5_5 název školy: ZŠ Deblín :-) 

 Na Vaše zápisy se těším!:-) 
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INFORMATIKA 
T28 

Dokončit prezentace: 
Leonardo da Vinci 
Svišť 

Obě prezentace 
poslat na mail pana 
učitele 
dolezel.zsdeblin@g
mail.com 
 
budou 
oznámkovány. 

vzory prezentací budou zaslány edookitem nebo jsou 
na našem školním mailu 

zsdeblin@centrum.cz 

heslo: zsdeblin2015 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T28 

 
 

Milí rodiče a žáci,  
pokud něčemu v týdenním plánu nerozumíte, obraťte se na vyučující jednotlivých předmětů (kontakty             
naleznete na stránkách školy), nebo na mě (TU) a já se budu snažit pomoci. Jsme tu pro Vás! 
Děti, snažte se podle svých sil vždy každý týden splnit zadané úkoly (budou kontrolovány a               
zhodnoceny), je na Vás, jak si práci rozvrhnete, ale pracujte pravidelně, aby se Vám úkoly               
nenahromadily.  
Následující týdenní plán bude nahrán na stránky školy opět v sobotu. Děkuji všem za spolupráci,               
dětem za domácí přípravu a rodičům za pevné nervy (:-)).  
 
Na všechny z Vás v tomto nelehkém myslím a těším se na brzké shledání! tř. uč. Kateřina Hortová,                  
AP Martina Lehocká 
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