
5. ročník (týden 19. 10. – 23. 10. 2020) 
5. A 

Vyučující: Julie Filípková 

 

ČESKÝ JAZYK 

UČ: str. 38 - 42 

PS: str. 11/cv. 12 
       str. 12 - celá 
       str. 13 - celá 

 

VLASTIVĚDA 

UČ: str. 18 

PS str. 5 - 6 

 

 

 

MATEMATIKA 

UČ: str. 21 - 25 

PS: str. 11 - celá 
       str. 12 - celá 

Geometrie 
UČ: str. 114 

PS: str. 41 – celá 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: str. 13 

 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Soňa Nečesaná 

Pondělí: procvič slovní zásobu 2B – family members, přivlastňovací zájmena: 
https://www.grammar.cl/rules/possessive-adjectives-english.gif 

podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=lDZA54Bi8sg 

zahraj si hru: https://www.mes-games.com/family.php 

Klikni na go a rychle klikej na obrázky členů rodiny, které slyšíš. 

Úterý: Úkol v teams- napiš podobný email o sobě. Pracuj do dokumentu v teams. zadání je 
také v PS str. 13/7, ale ty píšeš jen do teams. 

Středa: online hodina v 11h. Pracujeme společně v učebnici str. 19 a v PS str. 14, Opakujeme 
přivlastňování pomocí ‚(´s) 

Pátek: online hodina v 9h. Pracujeme společně PS str. 15, Uč. 19 a na závěr online test  

(přivlastňovací zájmena) 

 

 

 

 

 



 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson 21.10. WEDNESDAY  11 AM 

Připrav si sešit, učebnici a prac.sešit 

CLASSBOOK page 18 Unit 2B exercise 3 Grammar – Possessive adjectives  

Online exercises 

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-possessive-adjectives.php 

https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html 

 WORKBOOK page 14 exercise 3 + page 15 

Online lesson 23.10 FRIDAY . 9 AM 

Připrav si sešit, učebnici, prac.sešit + zvýrazňovač (a highlighter) 

CLASSBOOK page 19 exercises 5, 6, 7, 8 a, b 

WORKBOOK page 81 - let´s practice vocabularies – prepare a highlighter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. B 

Vyučující: Jana Vlachová 

 

ČESKÝ JAZYK 

Předpony a přípony - UČ: str. 38 - 42 

                                 PS: str. 11/cv. 12 
                                 str. 12 - celá 
                                 str. 13 - celá 

 

VLASTIVĚDA 

Josef II. - UČ: str. 18 

                PS str. 5 - 6 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Studený podnebný pás - UČ: str. 13 

 

MATEMATIKA 

Souhrnné opakování - UČ: str. 23- 25 

                                   PS str. 12 - celá 

Geometrie 
rovinné geometrické útvary: 

UČ: str. 123 (někdo 114) 

PS: str. 41 - celá 

 

 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Kateřina Hejná 

Online hodiny v době rozvrhu 

19. 10. 

o Vocabularry bank lesson 2 

o Interview about one person from your family 

o Colin in Computer land p.14 

o WB pages 11 + 12 

 

20. 10. 

My family 

o Relatives 

o Forming questions about 1 person from your family 

o To be – translation 

o Watching a video 

 



21. 10. 

The weather (dobírána vynechaná látka z minulého roku)  

o What is the weather like? 

o What are 4 seasons? 

o Can you name 12 months in a year and write them down? 

 

22.10 

o A test – Who is who? Family relatives 

o A year of special days  HP2 

o Extra material 

o Halloween 

o A text Gate 

o Reading and working with the text 

o Watching a short video 

o A song Haunted castle 

 

Homework – revision lesson 2 

 

 

Vyučující: Karolína Scalabroni 

Online: úterý 9h a St 10h 

Připrav si: 

Kontrola uč str. 14/6 a, b - začali jsme v hodině, dokonči min. 8 vět 

Společně: uč str. 16/1, 2 

                  Ps str. 12/1 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. C 

Vyučující: Dity Laudová 

ČESKÝ JAZYK 

UČ: str. 38 - 42 

PS: str. 11/cv. 12 
       str. 12 - celá 
       str. 13 - celá 

 

VLASTIVĚDA 

UČ: str. 18 

PS str. 5 - 6 

 

MATEMATIKA 

UČ: str. 21 - 25 

PS: str. 11 - celá 
       str. 12 - celá 

Geometrie 
UČ: str. 114 

PS: str. 41 - celá 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: str. 13 

 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Kateřina Kubásková 

Pondělí 

Vyber si osobu (oblíbený herec, zpěvačka… nebo někdo z rodiny). Na papír A4 o něm/jí napiš 
alespoň 6 vět. Přidej obrázek (nakresli, vystřihni). Přines v pondělí 3. listopadu. Příklad vět: 

This is …. 

His/her full name is ……. 

His/her nickname is ……… 

He/she is from ….. 

His/her favourite food/colour is ….. 

She/he is …….years old.  

Úterý - online hodina, teams ve 12:00 

Nová slovní zásoba – členové rodiny 

přivlastňovací zájmena 

Středa - online hodina, teams v 10:05 

Přivlastňovací zájmena 

Přivlastňovací ´S 

Pátek: Samostatně doplňovací cvičení – prac. sešt. str. 14, 15 

 



Vyučující: Soňa Nečesaná 

Pondělí: procvič slovní zásobu 2B – family members, přivlastňovací zájmena: 
https://www.grammar.cl/rules/possessive-adjectives-english.gif 

podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=lDZA54Bi8sg 

zahraj si hru: https://www.mes-games.com/family.php 

Klikni na go a rychle klikej na obrázky členů rodiny, které slyšíš. 

Úterý: online hodina v 12h. Pracujeme společně v učebnici str. 19 a v PS str. 14, Opakujeme 
přivlastňování pomocí ‚(´s) 

Středa: online hodina v 10h.Pracujeme společně PS str. 15, Uč. 19 a na závěr online test  

Pátek: Úkol v teams - napiš podobný email o sobě. Pracuj do dokumentu v teams. zadání je 
také v PS str. 13/7 ale ty píšeš jen do teams. 

 

 

INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

Umělá inteligence (A. I.) 

Termín: 22. říjen 2020 23:59 

Pokyny 

Nauč umělou inteligenci sbírat odpad z moře. Následně opět odevzdej diplom k zadání 
v Teams. 

Odkaz: https://studio.code.org/s/oceans/stage/1/puzzle/1 

Další kurzy, pokud chceš (nepovinné) 

https://code.org/hourofcode/overview 

https://studio.code.org/courses 

 


