
5. ročník (týden 15. 2. 2021 – 19. 2. 2021) 
5. A 

Vyučující: Julie Filípková 

ČESKÝ JAZYK 

Druhy zájmen, skloňování osobních 
zájmen: 
UČ str. 122 – 124 
PS str. 27/1, 2, 3 
      str. 28/4 

 
VLASTIVĚDA 

Opakování 
UČ. str. 49 – 51  
PS str. 17 – 18  

PŘÍRODOVĚDA 

Trávicí soustava: 
Uč. str. 46 – 48  
 
 
MATEMATIKA  

Písemné dělení jednociferným dělitelem: 
UČ. str. 64 
PS2 str. 4 – celá 

GEO – Konstrukce obdélníku 
UČ str. 121 
PS2 str. 42 - celá 

 
ANGLIČTINA 

Vyučující: Lucie Wladařová 

Online lesson Tuesday 10:05 

Unit 4 B Present simple tense  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pres
ent_Simple/Emma's_daily_routine_-_reading_gs10686ib 

Classbook p. 43 ex. 3, 4, 5     Workbook p. 35 ex. 3, 4, 5 

Online lesson Wednesday 11:00 

Unit 4 C Free time activities 

Classbook p. 43 ex. 6 – listening comprehension 

Let´s watch a video about Free time activities – activ inspire Free time 

Classbook p. 44 FREE TIME ACTIVITIES all exercises  Workbook p. 36 ex. 1, 2, 3, 4 

Online lesson Friday 8:05 

A test unit 4 B Present simple/Daily routines  Unit 4 C Free time 

Classbook p. 45       Workbook p. 37 ex. 5, 6 

 



Vyučující: Soňa Nečesaná 

Pondělí: online hodina dle rozvrhu (Test – My day-present simple, Uč. 43/4a, b, PS 35/3)  

Úterý: online hodina dle rozvrhu (Present simple exercises, extra activities) 

Středa: online hodina dle rozvrhu (Present simple Uč. 43/5 a, b PS 34/1, 2) 

Pátek: online hodina dle rozvrhu (Revising present simple tense,Listening Uč 43/6 Writing 
about a typical day PS 35/4, 5) 

 

INFORMATIKA (On-line hodina: středa 10:05)  

Vyučující: Jan Hájek 

5 Píšeme – - WordPad, el. text, písmo, odstavce 

Pokyny: minule jsme se učili psát a nyní to vyzkoušíme v textovém editoru. Vše společně 
uděláme během výuky 😊. 

V následujících hodinách budeš pracovat na zadání z knížky v programu WordPad, případně  
v jiném textovém editoru (např. Micorsoft Word, LibreOffice). 

Na každou hodinu určím povinné příklady, které máš vypracovat. Pokud nestihneš v hodině, 
budeš muset dopracovat do jednoho týdne doma (nebo ve škole odpoledne). 

Jako první úkol na dnešní hodinu máš přečíst a splnit stranu 46 a 47: 

spusť WordPad (pokud nemáš OS Windows, spusť jiný textový editor, nástroje jsou podobné) 

otevři soubor Tábor 

vyzkoušej lupu a nauč se ji používat včetně zkratky (Ctrl+kolečko myši) a nastav vhodné 
zobrazení textu 

Vyzkoušej a zopakuj si psaní háčků a čárek z první kapitoly (1 Co už umíme\12 Psaní na 
klávesnici.exe poslední dvičení nebo online UnityWeb verze) 

Pokud máš hotovo, začni pracovat na úkolech na straně 48: 

na straně 48 máš úkoly 1 až 8. Všechny úkoly vypracuješ do jednoho souboru ve WordPadu 
hezky pod sebe 

tento soubor ulož do svého podadresáře (M:\student\INF\třída\Příjmení_Jméno nebo v 
Teams Soubory\Příjmení Jméno\) a nazvi soubor s textem Příjmení_str.48 

tento uložený soubor ulož také do svého cloudového úložiště (OneDrive) - návod máš v zadání 
v Teams 

po uložení na OneDrive tento soubor odevzdej zde níže v Teams (přidat práci a kliknout na 
odevzdat) 

Pracuj na příkladech 1 až 8 (str. 48). 

Všechny soubory ke spuštění najdeš ve složce Výukové materiály v Teams, nebo on-line na 
adrese: Všechny soubory z kapitol ZDE 



5. B 

Vyučující: Jana Vlachová 

ČESKÝ JAZYK 

Druhy zájmen, skloňování osobních 
zájmen 

UČ. str. 121 - 124 

PS str. 27, 28/4 

 

VLASTIVĚDA 

Opakování č. 5 - poslední století 

UČ. str. 49 - 51 

PS str. 17 - 18 

PŘÍRODOVĚDA 

Dýchací soustava - uč. str. 43 - 45 

 

MATEMATIKA 

Písemné dělení - Uč. str. 64 

                                PS2 str. 4 

Geo -  Konstrukce čtverce a obdélníku 

Uč. str. 119 - 120 

PS2 str. 42 

 

 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Kateřina Hejná 

Online hodiny v době rozvrhu  

15. 2. 

Valentine´s Day 

Revision – short translation – mix grammar 

16. 2. 

Daily routine 

Listening https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1-
listening/interview-swimmer 

True x false, gap fill 

17. 2. 

Free time 

https://quizlet.com/92621245/free-time-activities-flash-cards/ 

extra worksheet 

p. 44/1, 2 

 



18. 2. 

A test – free time – listening 

WB listening Billy´s activities 37/5 

WB 37/6 

Ev.extra worksheet – Free time 

  

HW 

Vocabularies 

https://kahoot.it/challenge/06217797?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1613112092953 

Present simple 

https://kahoot.it/challenge/09362004?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a-
97080f3c8fd6_1613112192443 

 

 

Vyučující: Karolína Scalabroni 

Online výuka v době rozvrhu - Út, St, Čt 

Du: zadání v týmsech 

Uč str. 34 /35Unit 3 B    

Ps str. 27/28 

 

 

INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodiny: středa 11:00  

5 Píšeme – - WordPad, el. text, písmo, odstavce 

Pokyny: minule jsme se učili psát a nyní to vyzkoušíme v textovém editoru. Vše společně 
uděláme během výuky 😊. 

V následujících hodinách budeš pracovat na zadání z knížky v programu WordPad, případně  
v jiném textovém editoru (např. Micorsoft Word, LibreOffice). 

 



Na každou hodinu určím povinné příklady, které máš vypracovat. Pokud nestihneš v hodině, 
budeš muset dopracovat do jednoho týdne doma (nebo ve škole odpoledne). 

Jako první úkol na dnešní hodinu máš přečíst a splnit stranu 46 a 47: 

spusť WordPad (pokud nemáš OS Windows, spusť jiný textový editor, nástroje jsou podobné) 

otevři soubor Tábor 

vyzkoušej lupu a nauč se ji používat včetně zkratky (Ctrl+kolečko myši) a nastav vhodné 
zobrazení textu 

Vyzkoušej a zopakuj si psaní háčků a čárek z první kapitoly (1 Co už umíme\12 Psaní na 
klávesnici.exe poslední dvičení nebo online UnityWeb verze) 

Pokud máš hotovo, začni pracovat na úkolech na straně 48: 

na straně 48 máš úkoly 1 až 8. Všechny úkoly vypracuješ do jednoho souboru ve WordPadu 
hezky pod sebe 

tento soubor ulož do svého podadresáře (M:\student\INF\třída\Příjmení_Jméno nebo v 
Teams Soubory\Příjmení Jméno\) a nazvi soubor s textem Příjmení_str.48 

tento uložený soubor ulož také do svého cloudového úložiště (OneDrive) - návod máš v zadání 
v Teams 

po uložení na OneDrive tento soubor odevzdej zde níže v Teams (přidat práci a kliknout na 
odevzdat) 

Pracuj na příkladech 1 až 8 (str. 48). 

Všechny soubory ke spuštění najdeš ve složce Výukové materiály v Teams (nebo on-line na 
adrese níže). 

Všechny soubory z kapitol ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. C 

Vyučující: Dita Laudová 

ČESKÝ JAZYK 

Druhy zájmen, skloňování osobních 
zájmen 

UČ. str. 121 - 124 

PS str. 27, 28/4 

 

VLASTIVĚDA 

Opakování č. 5 - poslední století 

UČ. str. 49 - 51 

PS str. 17 - 18 

 

 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Člověk - trávicí soustava 

UČ. str. 46 – 48 

Opakování - uč. str. 35 – 39 

 

MATEMATIKA 

Písemné dělení 

Uč. str. 64 

PS2 str. 4 

 

MATEMATIKA – GEOMETRIE 

Konstrukce čtverce a obdélníku 

Uč. str. 119 - 120 

PS2 str. 42 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Kateřina Kubásková 

Pondělí  

Skupina A 10:05, Skupina B 10:30 

Free time (4C)  

Kontrola HW: WB 35/5 

SB 44/1 new vocabulary 

WB 36/1, 2, 3 

HW: napiš si a nauč nová slovníčka ze 4C (pracovní sešit str. 83) 

Úterý  

Skupina A 11:55, Skupina B 12:20 

Free time (4C) - present simple -s (with he/she/it) 

SB 44/2, 3, 4    WB 36/4 

HW: liveworksheet (vyber správný tvar slovesa – kladné věty) na úterý 



Středa  

Skupina A 10:05, Skupina B 10:30 

Test – present simple kladné věty  

Free time (4C) – present simple negative 

SB 45/5 

WB 37/5, 6 

HW: liveworksheet (vyber správný tvar – kladné a záporné věty) na pátek 

Pátek 

Skupina A 9:00, Skupina B 9:25 

Free time (4C) 

SB 45/7, 8, 9 

 

Vyučující: Soňa Nečesaná 

Pondělí: online hodina dle rozvrhu (Test – My day-present simple, Uč. 43/4 a, b, PS 35/3)  

Úterý: online hodina dle rozvrhu (Present simple exercises, extra activities) 

Středa: online hodina dle rozvrhu (Present simple Uč. 43/5 a, b PS 34/1, 2) 

Pátek: online hodina dle rozvrhu (Revising present simple tense,Listening Uč 43/6 Writing 
about a typical day PS 35/4, 5) 

 

 

INFORMATIKA 

Vyučující: Jan Hájek 

On-line hodiny: úterý 10:05  

5 Píšeme – - WordPad, el. text, písmo, odstavce 

Pokyny: minule jsme se učili psát a nyní to vyzkoušíme v textovém editoru. Vše společně 
uděláme během výuky 😊. 

V následujících hodinách budeš pracovat na zadání z knížky v programu WordPad, případně  
v jiném textovém editoru (např. Micorsoft Word, LibreOffice) 

Na každou hodinu určím povinné příklady, které máš vypracovat. Pokud nestihneš v hodině, 
budeš muset dopracovat do jednoho týdne doma (nebo ve škole odpoledne). 

Jako první úkol na dnešní hodinu máš přečíst a splnit stranu 46 a 47: 

 



spusť WordPad (pokud nemáš OS Windows, spusť jiný textový editor, nástroje jsou podobné) 

otevři soubor Tábor 

vyzkoušej lupu a nauč se ji používat včetně zkratky (Ctrl+kolečko myši) a nastav vhodné 
zobrazení textu 

Vyzkoušej a zopakuj si psaní háčků a čárek z první kapitoly (1 Co už umíme\12 Psaní na 
klávesnici.exe poslední dvičení nebo online UnityWeb verze) 

Pokud máš hotovo, začni pracovat na úkolech na straně 48: 

na straně 48 máš úkoly 1 až 8. Všechny úkoly vypracuješ do jednoho souboru ve WordPadu 
hezky pod sebe 

tento soubor ulož do svého podadresáře (M:\student\INF\třída\Příjmení_Jméno nebo v 
Teams Soubory\Příjmení Jméno\) a nazvi soubor s textem Příjmení_str.48 

tento uložený soubor ulož také do svého cloudového úložiště (OneDrive) - návod máš v zadání 
v Teams 

po uložení na OneDrive tento soubor odevzdej zde níže v Teams (přidat práci a kliknout na 
odevzdat) 

Pracuj na příkladech 1 až 8 (str. 48). 

Všechny soubory ke spuštění najdeš ve složce Výukové materiály v Teams (nebo on-line na 
adrese níže). 

Všechny soubory z kapitol ZDE 

 


