5. ročník
5. A
Vyučující: Tereza Pekárková

Pokud se ti nabízí varianta, můžeš si vybrat.
Český jazyk
Úkol č. 1:
Varianta A: Cvičení z uč. str. 115/1 a+b do sešitu + 116/3a doplnit tužkou do uč.
Pak zkontrolovat, ohodnotit a vygumovat.
Varianta B: Cvičení z uč. str. 115/1 a+b do sešitu + doplňovačky online, trénuj asi 20 min,
odkazy jsou:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/7082
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/1273
Úkoly si také zkontroluj a ohodnoť.
Úkol č. 2:
Varianta A: Slož a zapiš básničku, která: bude mít 2 sloky po 4 verších a bude se rýmovat.
V básničce se objeví všechna tato slova v jakémkoliv tvaru: pes, koledník, pomlázka.
Básničku mi nafoť, nebo napiš na počítači a pošli mailem.
Varianta B: Nauč se básničku. Vyber si jakoukoliv z tohoto odkazu:
https://www.pravopiscesky.cz/vtipne-basnicky-o-zviratech-pra-1205-10591.html
Pak mi pošli video/audio nahrávku, jak krásně recituješ :-)

Matematika
Úkol č. 1:
Vymysli pro spolužáky 2 slovní úlohy takzvaně ze života. Jako když jsem vám dávala
tu slovní úlohu se sjezdovkou, sněhem a sněžným dělem.
1. slovní úloha – jakékoliv sčítání + písemné násobení trojciferným činitelem.
2. slovní úloha – písemné dělení dvojciferným dělitelem.

Pozor, musíš mi pak poslat i postup řešení a výsledek! Můžeš poslat foto nebo napsané na
počítači.

Úkol č. 2:
Dám ti recept na perník z hrnečkové kuchařky. „Nahrnečkované“ ingredience převeď na g
nebo ml.
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek hladké mouky, 1 a ½ hrnku cukru (krupicový), ¾ prášku
do pečiva, 1 prášek do perníku, 1- 2 lžíce kakaa, 2 vejce, 2 hrnky mléka, ½ hrnku oleje.
Nejdřív smícháš suché zvlášť a tekuté zvlášť, pak rychle obojí promícháš dohromady a vliješ
to do vyšší, menší, vymazané a moukou vysypané formy. Pečeš oboustranně na 160°C cca 40
– 45 min.
(1 hrnek mouky = 190g; 1 hrnek cukru = 280g; 1 hrnek tekutiny = 300 ml)
Výsledek převodů si zkontroluj a ohodnoť. Když budeš mít odvahu, můžeš zkusit perník
upéct.
Úkol č. 3:
Zkus narýsovat robota – podobného jako v P.S.1, str. 41/1. Vyhlašuji soutěž o nejlepšího
robota. Poslat foto.
VLA a PŘÍ - dodělat si projekty

5. B
Vyučující: Gabriela Barvová

Český jazyk
průběžně opakovat přídavná jména (tvrdá, měkká)
průběžně opakovat zájmena - vyjmenovat jednotlivé druhy a příklady, tvary zájmena já, ty,
se
učebnice strana 123/1,3 školní sešit, 123/2 ústně
PS strana 28/4,5
Matematika
průběžně opakovat matematické operace (hlavně dělení dvojciferným dělitelem)
učebnice strana 75/15,17,19 do školního sešitu
PS 9/ 7,9,10,11,12,13
PS 47/1 geometrie
Vlastivěda
učebnice strana 6-7
opakování 4. ročníku – kraje a jejich krajská města

podrobněji jednotlivá města středočeského kraje - Dobřichovice, Černošice, Řevnice, Kladno,
Mladá Boleslav
PS 22/1,2*
Přírodověda
průběžně opakovat kostru člověka – jednotlivé kosti
učebnice strana 51
prezentace jednotlivých referátů na svalovou soustavu
PS 31/ 3a, 3b
sestavit lidské tělo uprostřed PS

5. C
Vyučující: Martina Košťálová

Český jazyk
docvičovat a opakovat druhy zájmen-využívat k docvičování i webové stránky školákov,
učírna, moječeština, přípravyestránky
učebnice str. 124/4-do sešitu
Matematika
průběžně procvičovat dělení dvojciferným dělitelem
jednotky délky-uč. str. 73/3,4 a 5 (do sešitu), cv. 7 ústně
PS 8/ 3 a 4
Přírodověda
pracovat na vybraném tématu k projektu Lidské tělo
Vlastivěda
učebnice str. 4 a 5
PS str. 8
vybrat si jednu z pražských staveb (která se Ti líbí) a zjistit o ní nějaké informace, které pak
napíšeš na volné linky v PS na straně 8

ANGLICKÝ JAZYK
Vyučující: Kubásková Kateřina

Project 1
OUT TOWN
1/ Učebnice SB 56/1a
Audio: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
2/ SB 56/1b Which of the places are/aren´t there near your home? Odpověz na otázku:
Které z těchto míst jsou/nejsou blízko tvého domova?
(worksheet in TEAMS – Our town)
3/ SB 56/2 Listen and then asnwer the questions. Poslouchej a odpověz na otázky:
(worksheet in TEAMS – Our town)
4/ Grammar: study the grammer at your workbook page 77. Nastuduj si gramatiku v
pracovním sešitě str. 77
5/ Watch the video, study the grammar and try the quiz. Podívej se na video, nastuduj si
gramatiku a vypracuj kvíz. Gramatiku i kvíz najdeš v záložkách pod videem.
https://soundgrammar.com/learn/L2-CEFR-A1/L2-10-There-is-There-are.htm
6/ WB 46/1, 2, 3. Solution (řešení) v „dokumenty“ v TEAMS.
Komunikace:
MAIL, BAKALÁŘI, TEAMS (od 8 – 16)
Společná hodina na teams – úterý od 10 hod.

Vyučující: Lucie Wladařová

uč.str. 53 cv. b - Where´s Robby? write 8 sentences about Robby - napiš 8 vět o Robbym
cv. 4a - look at the picture p.52 and write 10 sentences - obrázek a napiš 10 vět a povídej si o
obrázku s někým z rodiny
prac.sešit str. 43 cv.5 + 6
PRESENT SIMPLE SONG - Don´t give up by Bruno Mars - first read and circle, then listen and
check - nejdříve přečti a zakroužkuj, pak poslechni a zkontroluj AND HAVE FUN AND ENJOY
:-)
odkaz zde - https://www.youtube.com/watch?v=I0uSn9zXlTw
prac.list k písničce je v příloze v komens v bakalářích
Opět vše vyfoťte a pošlete a kdo by měl chut´, napište mi jak vám to všem jde, co nejde.....

Vyučující: Hana Kráslová

1. Posílám klíč k vypracovaným cvičením v PS str. 40-41, klíč najdete v příloze, v Bakalářích,
sekce DÚ (Ti, co mi neposlali tyto stránky ke kontrole, nebo jí poslali v neděli, či dnes –
zkontrolují sami!)
2. Pročti a zapamatuj si slovní zásobu lekce 5A - PS str. 83 (My room, Prepositions)
3. Pročti si gramatiku k lekci 5A PS str. 76 – 77 /5.1, zapamatuj si předložky
4. Učebnice str. 52/1a,b Poslouchej a opakuj
5. Učebnice str. 52/2a Přečti si o pokoji Ravi, kdo je Robby? (Můžeš kontrolovat i poslechem)
6. Učebnice str. 52/3a - poslouchej a opakuj, cv 3b – podívej se na obrázky a říkej si, kde je
Robby?
7. PS strana 42 ( Poslechová cvičení najdeš na CD v PS) – klíč ke cvičením ti pošlu v pátek
Poznámka: odkaz na poslechová cvičení v učebnici:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/?cc=global&selLanguage=en
(Page – stránka, ex. – cv.)

Vyučující: Soňa Nečesaná

Zadání na tento týden:
1. Zkontrolujte si práci z minulého týdne. Řešení v teams.
2. Nastuduj slovní zásobu 5A.
3. UČ prostudovat str. 52 ,cv. 52/2b a 53/3b vypracuj v TEAMS Office365 a odevzdej.
4. PS vypracuj 42/1,3, 43/5,6
5. Pročti si gramatiku PS 76-77/ 5.1

INFORMATIKA
Vyučující: Jan Hájek

5 Píšme - Opravujeme text
Vše řešit v rámci Teams, nikdo mi nic nesdílejte, nic poštou neposílejte . Prostě jen splnit
zadání v Teams, vložit hotový soubor na OneDrive, vložit do “+ moje práce”, kliknout na
“Odevzdat”.

