
5. ročník (týden 9. 11. – 13. 11. 2020) 
5. A 

Vyučující: Julie Filípková 

 

ČESKÝ JAZYK 

UČ: str. 51 - 54 

PS: str. 15 
       str. 16/7 

 
VLASTIVĚDA 

UČ: str. 20 – 21 

PS: str. 7 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: str. 16 - 17 

 

MATEMATIKA 

UČ: str. 30 - 32 

PS: str. 15 - 16 

Geometrie 

PS: str. 43 

 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson 10. 11. TUESDAY  10:00 AM 

Unit 2 C   

Classbook p. 21 ex. 5 a, 6 a, b, c   

Workbook p. 17 all exercises 

Online lesson 11. 11. WEDNESDAY  11 AM 

Unit 2 D What day is it today?  

Classbook p. 22 ex. 1 a, b + p. 23 ex. 6 a, b A DJ dialogue ex. 3 a, b – prepare a dialogue for 
Friday – an oral testing    

Workbook p. 18 all exercises 

Online lesson 13. 11.  FRIDAY  8 AM 

Unit 2 D An oral testing – A DJ dialogue 

Classbook p. 23 ex. 4, 5 – TO BE Ouestions and short answers  

Workbook p. 19 all exercises  



 

Vyučující: Soňa Nečesaná 

Pondělí: Procvičuj online na test doplňování tvarů slovesa být: 

https://wordwall.net/cs/resource/830163/am 

https://wordwall.net/cs/resource/790933/am 

https://wordwall.net/cs/resource/3183277/english/verb-am-x-x 

https://wordwall.net/cs/resource/545833/am 

https://wordwall.net/cs/resource/1237033/am 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=
cs 

Úterý: online hodina od 10:00. Opakujeme tvorbu otázek a krátkých odpovědí. PS 17/5, 6. 
Hra – Kdo jsem - Ano/Ne. Test na doplňování tvarů slovesa být. 

Středa: online hodina v 11:00. PS 17/a, b (Poslech, otázky a odpovědi), nová slovní zásoba 
2D, cvičení - to be grammar online, Dny v týdnu. 

Pátek: online hodina v 8:00. Uč 22/2, 3a, b, PS 18/1, 2. 

 

INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodiny: středa 10:05  

Kraje pro bezpečný internet 

Termín: 6. listopad 2020 23:59 

Pokyny: 

I letos se žáci naší školy zapojí do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a mohou 
vyhrát hodnotné ceny! 

Nejprve je nutné projít samostatně kurzem pro nejmenší: Surfuj bez nehod (pro surfaře 6-8 
let). Poté je nutné provést registraci na stránkách kpbi.cz v sekci pro děti a studenty. 

Pokud bys měl(a) obavy z informací, které se v kurzech dozvíš, promluv si s někým, komu 
důvěřuješ (např. rodiče, třídní učitelka).  

Pokud tedy ještě nemáš účet, zaregistruj se se školním e-mailem a nezapomeň, musíš 
správně zvolit naši školu a vhodné heslo - odlišné heslo od toho školního naOffice365.  

Pokud ti není 15 let, musíš vložit tel. nebo e-mail rodičů, aby ti povolili založit účet. 
Nezapomeň, pokud rodiče neschválí registraci do dvou dnů, registrace se zruší a nebudeš 
moci soutěžit o ceny - hlavně ale se smaže veškerý postup v kvízu a uložené informace. 

Video-návod na registraci: Microsoft Stream 



5. B 

Vyučující: Jana Vlachová 

 

ČESKÝ JAZYK 

UČ: str. 51 - 54 

PS: str. 15 
       str. 16/7  

VLASTIVĚDA 

UČ: str. 20 – 21 

PS: str. 7 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: str. 16 - 17 

 

MATEMATIKA 

UČ: str. 30 - 32 

PS: str. 15 - 16 

Geometrie 

PS: str. 43 

 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Kateřina Hejná 

Online hodiny v době rozvrhu 

9. 11. 

Correction a test unit 2 

My world  

o To have got 29/3, 4, 5 

o 28/1 

o Listening 28/2 

Dialogues – What have you got...? Have 
you got...? 

 

10. 11. 

To have got 

WB 22/1, 2 

Listening WB 22/3 

23/4, 5, 7 

 

11. 11. 

To have got x to be 

Extra worksheet, Interactive board 

 

12. 11. 

Project time Thanksgiving Day 

o Reading comr. - extra material 

o Forming a project 

 

HW  

https://agendaweb.org/verbs/be-have-exercises.html - vyber si 5 cvičení a procvič 

Slovíčka 3a+3b; Projekt 



Vyučující: Karolína Scalabroni 

Dú: uč st.r 17/8 převeď věty do záporu 

Uč str. 17/10 a)představ sám sebe 

            17/10 b) představ nějakou známou osobnost 

Zapiš si a nauč se slovíčka PS str. 81/A 

Online výuka v době rozvrhu 

Uč str 18/19 

PS str 14/15 

 

 

INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodiny: středa 11:00  

Kraje pro bezpečný internet 

Termín: 6. listopad 2020 23:59 

Pokyny: 

I letos se žáci naší školy zapojí do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a mohou 
vyhrát hodnotné ceny! 

Nejprve je nutné projít samostatně kurzem pro nejmenší: Surfuj bez nehod (pro surfaře 6-8 
let).  

Poté je nutné provést registraci na stránkách kpbi.cz v sekci pro děti a studenty. 

Pokud bys měl(a) obavy z informací, které se v kurzech dozvíš, promluv si s někým, komu 
důvěřuješ (např. rodiče, třídní učitelka).  

Pokud tedy ještě nemáš účet, zaregistruj se se školním e-mailem a nezapomeň, musíš 
správně zvolit naši školu a vhodné heslo - odlišné heslo od toho školního naOffice365.  

Pokud ti není 15 let, musíš vložit tel. nebo e-mail rodičů, aby ti povolili založit účet. 
Nezapomeň, pokud rodiče neschválí registraci do dvou dnů, registrace se zruší a nebudeš 
moci soutěžit o ceny - hlavně ale se smaže veškerý postup v kvízu a uložené informace. 

Video-návod na registraci: Microsoft Stream 

 

 

 



5. C 

Vyučující: Dita Laudová 

 

ČESKÝ JAZYK 

UČ: str. 51 - 54 

PS: str. 15, 16/7 
 

VLASTIVĚDA 

UČ: str. 22 

PS str. 8/1, 2 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: str. 16 - 17 

 

MATEMATIKA 

UČ: str. 30 - 32 

PS: str. 15, 16 
 

Geometrie 
UČ: str. 115  PS: str. 43 

ANGLIČTINA 

 

Vyučující: Soňa Nečesaná 

Pondělí: Procvičuj online na test doplňování tvarů slovesa být: 

https://wordwall.net/cs/resource/830163/am 

https://wordwall.net/cs/resource/790933/am 

https://wordwall.net/cs/resource/3183277/english/verb-am-x-x 

https://wordwall.net/cs/resource/545833/am 

https://wordwall.net/cs/resource/1237033/am 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=
cs 

Úterý: online hodina od 12:00. Opakujeme tvorbu otázek a krátkých odpovědí. PS 17/5,6. 
Hra –Kdo jsem- Ano/Ne. Test na doplňování tvarů slovesa být. 

Středa: online hodina v 10:00. PS 17/a,b (Poslech, otázky a odpovědi), nová slovní zásoba 2D, 
cvičení - to be grammar online, Dny v týdnu. 

Pátek: online hodina v 12:00. Uč 22/2,3a,b, PS 18/1,2. 

 

 

 

 



Vyučující: Kateřina Kubásková 

Online hodiny – pondělí, úterý, středa - dle rozvrhu. ZMĚNA: čtvrtá online hodina je ve 
ČTVRTEK v 11:00.  

Pondělí  

Skupina A 10:05 

Skupina B 10:30 

Sloveso BE – tvoření otázek + krátké odpovědi – speaking, writing (2C) 

 PS str. 17/6 

Úterý  

Skupina A 11:55 

Skupina B 12:20 

Dny v týdnu, uč. str. 22/1, 2, 3 (2D) + opakování BE kladné + záporné věty 

PS 18/3 

Samostatně: PS str. 18/1, 2. Po vypracování si zkontroluj s řešením v TEAMS 

Středa  

Skupina A 10:05  

Skupina b 10:30 

Testík – dny v týdnu, sloeso BE kladné + záporné věty 

BE – otázky (včetně otevřených – tázací slova), uč. str. 23/4, 5 (2D) 

PS str. 19/4, 5, 6 

Čtvrtek 

Skupina A 11:00 

Skupina B 11:25 

Procvičování BE otázky + slovní zásoba 2D 

Poslech uč. str. 23/6, 7 

DÚ: opakuj si slovní zásobu 2A – 2D, neznámá slova si vypiš do školního sešitu 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodiny: úterý 10:05  

Kraje pro bezpečný internet 

Termín: 13. listopad 2020 23:59 

Pokyny: 

Přečti a prostuduj lekce 1 až 5 pro pokročilé surfaře na stránkách kpbi.cz. Pokud budeš mít 
obavy, že by se mohlo stát i něco podobného Tobě, jak je v příbězích, obrať se na mne nebo 
na někoho blízkého a promluv si s ním o tom. 

O soutěži a předchozí zadání pro registraci: 

I letos se žáci naší školy zapojí do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a mohou 
vyhrát hodnotné ceny! 

Nejprve je nutné projít samostatně kurzem pro nejmenší: Surfuj bez nehod (pro surfaře 6-8 
let).  

Poté je nutné provést registraci na stránkách kpbi.cz v sekci pro děti a studenty. 

Pokud bys měl(a) obavy z informací, které se v kurzech dozvíš, promluv si s někým, komu 
důvěřuješ (např. rodiče, třídní učitelka).  

Pokud tedy ještě nemáš účet, zaregistruj se se školním e-mailem a nezapomeň, musíš 
správně zvolit naši školu a vhodné heslo – odlišné heslo od toho školního naOffice365.  

Pokud ti není 15 let, musíš vložit tel. nebo e-mail rodičů, aby ti povolili založit účet. 
Nezapomeň, pokud rodiče neschválí registraci do dvou dnů, registrace se zruší a nebudeš 
moci soutěžit o ceny – hlavně ale se smaže veškerý postup v kvízu a uložené informace. 

Video-návod na registraci: Microsoft Stream 

 


