
5. ročník (týden 2. 11. – 6. 11. 2020) 
5. A 

Vyučující: Julie Filípková 

 

ČESKÝ JAZYK 

UČ: str. 46 - 50 

PS: str. 14 
VLASTIVĚDA 

UČ: str. 19 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: str. 14 - 15 

 

MATEMATIKA 

UČ: str. 26 - 29 

PS: str. 13 - 14 

Geometrie 
UČ: str. 115 

PS: str. 42 

 

 

ANGLIČTINA 

 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson 4. 11. WEDNESDAY  11 AM 

Revising POSSESSIVE ADJECTIVES – an online test unit 2 B on Friday 6. 11.  

CLASSBOOK page 19 Unit 2 C Mickey, Millie and Mut 

Let´s watch, listen and read the comic – exercise 1 a, b 

WORKBOOK page 16 - let´s practice TO BE all exercises  

Stejné zadání učiva je v poznámkovém bloku v Teams 

 

Online lesson 6. 11. FRIDAY  8:45 AM 

An online test unit 2 B  – see ZADÁNÍ in Teams (testík na 15 minut, který pošlu v 8:45) 

CLASSBOOK page 21 exercises 2, 3, 4 a, b – TO BE Ouestions and short answers 

PRESENT SIMPLE SONG – FEEL by Robbie Williams - see VÝUKOVÉ MATERIÁLY složka 
SONGS - možnost vytisknout nebo psát do sešitu, budeme zatrhávat správné tvary sloves  
a psát slovesa z písničky ve 3.os.č.j 

Stejné zadání učiva je v poznámkovém bloku v Teams 

 

 



Vyučující: Soňa Nečesaná 

Pondělí 2. 11. Pročti si novou slovní zásobu 2C – PS 81, doplň chybějící cvičení v PS strany  

14-15. Shlédni video, jak tvoříme otázky pomocí slovesa být.  

https://www.youtube.com/watch?v=FTu6NnL6T3k 

Úterý 3. 11. Úkol v teams. UČ 21/6 a, b.  

Středa 4. 11.  online hodina v 11h. Příběh z uč. str. 20. Tvary slovesa být a tvorba otázky.  
Am I...? Are you...? Is he/she/it...? 

Pátek 6. 11. online hodina v 9h . Procvičujeme společně. PS str. 16/1, 2, 3, 4. 

 

INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodiny: čtvrtek 12:00  

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. B 

Vyučující: Jana Vlachová 

 

ČESKÝ JAZYK 

UČ: str. 46 - 50 

PS: str. 14 
VLASTIVĚDA 

UČ: str. 19 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: str. 14 - 15 

MATEMATIKA 

UČ: str. 26 - 29 

PS: str. 13 - 14 

Geometrie 
UČ: str. 115 

PS: str. 42 

 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Kateřina Hejná 

Online hodiny v době rozvrhu 

2. 11. 

The weather – vocabularies 

Year – seasons – months – days 

2 Revision page 26 

3. 11. 

Speaking – different questions 

Progress check WB p. 20 + 21 

 

4. 11. 

A copy – a test unit 2 ------ as summary of 
unit 2 

(bylo by dobré dětem nakopírovat) 

 

5. 11. 

A test – Unit 2 

 

Homework 

Kahoot – the weather, to be 

https://kahoot.it/challenge/03799071?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1603392444046 

https://kahoot.it/challenge/03137029?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1603392573335 

 

Opakování celé lekce 2 

 



Vyučující: Karolína Scalabroni 

Připrav si: 

Opakuj si gramatiku a slovíčka 1. lekce. 

Podívej se do Teams - školní sešit - nauč se dokonale tabulku, i zkrácené tvary. 

Nebo hezčí tabulku najdeš na: 

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-lesson-simple-present-be.php 

 

Po prázdninách: 

3. 11. testík na slovíčka PS 80/Culture 

Uč str. 17/7, 8, 9, 10 

4. 11. test opakování L 1 

PS str 13/4, 5, 6 

 

INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodiny: čtvrtek 10:00  

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: Dity Laudová 

 

ČESKÝ JAZYK 

UČ: str. 46 - 50 

PS: str. 14 
 

VLASTIVĚDA 

UČ: str. 19 - 21 

PS str. 7 

 

PŘÍRODOVĚDA 

UČ: str. 14 - 15 

 

MATEMATIKA 

UČ: str. 26 – 29 PS: str. 13 - 14 
 

Geometrie 
UČ: str. 115  PS: str. 42 

 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Kateřina Kubásková 

Pondělí – online hodina POZOR ZMĚNA (rozdělení do skupin v Bakalářích a v chatu skupiny): 

Skupina A od 10:00    Skupina B od 10:30 

Komiks – Mickey, Millie and Mut - video, poslech, konverzace, uč. str. 20 

Sloveso BE – tvoření otázek, uč. str. 21 

Samostatně: PS str. 16/1, 2. Po vypracování si zkontroluj s řešením v TEAMS – 
soubory/výukové materiály/Pracovní sešit řešení. 

Prosím pošli foto úkolu z pondělí 19. 10. na můj mail (kubaskova@zsdobrichovice.cz). 

Úterý - online hodina POZOR ZMĚNA: 

Spupina A 12:00    Skupina B 12:30 

Sloveso BE – otázky a krátké odpovědi, uč. str. 21/4 + worksheet 

Samostatně: PS str. 16/3, 4. Po vypracování si zkontroluj s řešením v TEAMS 

Středa  - online hodina POZOR ZMĚNA: 

Skupina A 10:00    Skupina B 10:30 

Rozhovory – poslech, nácvik, uč. str. 21/6 abcd 

Samostatně: PS str. 17/5. Po vypracování si zkontroluj s řešením v TEAMS 

Pátek 

2 x kvíz v TEAMS + pracovní list v ZADÁNÍ (v TEAMS ve skupinovém chatu je odkaz na video  
s návodem.) 

 



Vyučující: Soňa Nečesaná 

Pondělí 2. 11. Pročti si novou slovní zásobu 2C – PS 81, doplň chybějící cvičení v PS strany  
14-15. Shlédni video, jak tvoříme otázky pomocí slovesa být.  

https://www.youtube.com/watch?v=FTu6NnL6T3k  

Úterý 3. 11. online hodina v 12h. Příběh z uč. str. 20. Tvary slovesa být a tvorba otázky.  
Am I...?Are you...? Is he/she/it...? 

Středa 4. 11. online hodina v 10h. Procvičujeme společně. PS str. 16/1, 2, 3, 4 

Pátek 6. 11. Úkol v teams. UČ 21/6 a, b. 

 

 

INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodiny: čtvrtek 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 

 


