
5. A, Francáková, ČJ, M, AJ, VL, PŘ učivo 23. 11. – 27. 11. 2020 

Milí žáci, nadále pracujeme on-line v Teamsech. Vypracované úkoly mi zasílejte na e-mail: 

francakova@4zsklasterec.cz, v Teamsech nebo odevzdejte ve škole u denní služby v těchto 

dnech: 

 Út, Čt, Pá od 8,00 – 12,00 h a Po, St od 12,00 – 16,00 h . -  změna! 

Budeš-li pracovat do sešitu školního nebo cvičného, napiš vždy stranu a cvičení (př. 20/12). 

Bude-li úkol na pracovním listu, podepiš se. 

Děkuji. 

 

Úkoly jsou zadány podle vyučovaných předmětů on-line. 

ČJ:  pro všechny žáky: 

 U str. 41 cv. 12 (v poslední větě doplňte v přísudku měkké „i“) napište do školního  

 sešitu 

 

 pouze pro žáky, kteří nepracují  on-line v Teamsech: 

 Opiš do školního sešitu.  

 U str. 72 a 74 Opiš skloňování vzorů „předseda“ a „soudce“.  

 

AJ:  pro všechny žáky: 

 PS str. 12 cv. 1 

 PS str. 13 cv. 4 

   

VL:   pro všechny žáky: 

Opiš si tento zápis do sešitu. Přečti si v U str. 26 – 28. 

Národní probuzení 

na konci 18. století – český jazyk a národ velmi oslaben, čeština vytlačena 

 němčinou  

čeští učenci – snaha češtinu a český národ pozvednout, toto období se nazývá 

„národní obrození“ 

nejvýznamnější učenci – František Palacký, Josef Dobrovský, Josef Jungmann 

první české divadlo – zvané „Bouda“ 

nejvýznamnější divadelní osobnost – Josef Kajetán Tyl, autorem divadelní hry 

Fidlovačka, kde zazněla píseň Kde domov můj  
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pro všechny žáky: 

PS str. 17 cv. 1, 3 

pouze pro žáky, kteří nepracují on-line v Teamsech: 

PS str. 17 cv. 2, 4  

  

M:   pouze pro žáky, kteří nepracují  on-line v Temsech: 

  U str. 36 cv. 4 do školního sešitu 

  

  pro všechny žáky: 

  U str. 37 cv. 5 do školního sešitu 

 

PŘ:  pro všechny žáky: 

Opiš si zápis do sešitu. 

Člověk a vesmír 

Slunce –  zdroj světla a tepla, sluneční záření je zdrojem energie, je hvězdou  

Nejbližší planetě Zemi, nejjasnější hvězda naší oblohy 

souhvězdí –  pro lepší orientaci na hvězdné obloze 

  nejznámější skupiny hvězd – Velký vůz, Malý vůz s hvězdou Polárkou 

galaxie – velké hvězdné skupiny 

Sluneční soustava (SS) – tvoří ji: Slunce – středem SS, planety se svými měsíci, 

  planetky, komety a meteorická tělesa, prach a plyn  

 

úkol pro všechny žáky:  

U str. 27 Napiš názvy všech osmi planet SS do sešitu. 

Přečti si v U str. 25 – 28.  

 
Opatrujte se ve zdraví! 

 


