5. ročník (týden 22. 2. 2021 – 26. 2. 2021)
5. A
Vyučující: Julie Filípková
ČESKÝ JAZYK

PŘÍRODOVĚDA

Druhy zájmen, skloňování osobních
zájmen:
UČ str. 125 – 126, 130 - 132
PS str. 28/5, 6, 7, 8

Opakování probraných soustav:
Uč. str. 49

VLASTIVĚDA

Zeměpis - ČR, Kraj, v němž žijeme
UČ. str. 6, 7 – 8
PS str. 21 – 22

MATEMATIKA

Písemné dělení dvojciferným dělitelem:
UČ. str. 65 – 66
PS2 str. 5 – celá
GEO – Osově souměrné útvary
UČ str. 122
PS2 str. 43 - celá

ANGLIČTINA
Vyučující: Lucie Wladařová

Online lesson Tuesday 10:05
Unit 4 D Mickey, Millie and Mut
Classbook p. 46 ex. 1 + p. 47 ex. 2

Workbook p. 38 ex. 1, 2

Online lesson Wednesday 11:00
Unit 4 D Sports/Present simple tense questions
Classbook p. 47 ex. 3, 4, 5, 6

Workbook p. 39 ex. 3, 4, 5, 6

Online lesson Friday 8:05
A short essay unit 4 C Free time activities - see zadání in teams
Classbook p. 44 ex.2 read the texts about Molly, Kirk and Eddie, write something similar about
your friend and add pictures 2x
Unit 4 Culture/Sport
Classbook p. 48

Vyučující: Soňa Nečesaná

Pondělí: online hodina dle rozvrhu (Test – Present simple- překlad, Vocabulary- sports Uč.
44/1a, b, PS 36/1)
Úterý: online hodina dle rozvrhu (Listenin and reading Uč. 44/2, PS 36/2, 3)
Středa: online hodina dle rozvrhu (Present simple- extra activities- free time, grammar Uč.
45/3a, b, 4)
Pátek: online hodina dle rozvrhu (Revising present simple tense- , Uč 45/5 ,6, 7 PS 36/4, 37/5)

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,
textEditor).
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)
stáhni a 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

PŘÍRODOVĚDA

Druhy zájmen, skloňování osobních
zájmen

Trávicí soustava - uč. str. 46 - 48

UČ. str. 125 – 126, 130 - 132
PS str. 28 dokončit

VLASTIVĚDA

ČR, Kraj, v němž žijeme
UČ. str. 6, 8 - 9
PS str. 21 - 22

MATEMATIKA

Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Uč. Str. 65 – 66
PS str. 5
Geo - Osově souměrné útvary
Uč. str. 122
PS2 str. 43

ANGLIČTINA
Vyučující: Kateřina Hejná

Online hodiny v době rozvrhu
22. 2.

24. 2.

Free time

Revision questions

Present simple – gap fill extra worksheet –
play/do/go

Question words – extra worksheet

Listening 45/8

Forming questions (based on our last
lesson translation)

Writing 45/9

Extra worksheet forming questions

WB ex. page 36/1, 2, 3 + 36/4
25.2.
23. 2.

A test – reading comprehension -hobbies

Revision translation mixed grammar

Mickey, Millie and Mut – listening, roleplay reading, working with the text

Billy´s free time – listening WB 37/5
Correction sentences WB p. 37/6

46, 47/2, 47/3, 47/5, Writing 47/6

HW
https://quizlet.com/92621245/test
https://kahoot.it/challenge/01109039?challenge-id=7f2b6b7a-7737-4d0d-b94a97080f3c8fd6_1613644638581

Vyučující: Karolína Scalabroni

Online výuka v době rozvrhu - Út, St, Čt
Du: zadání v týmsech
Uč str. 34 /35Unit 3 B

Ps str. 28/29

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: Všechny soubory z kapitol ZDE

5. C
Vyučující: Dita Laudová
ČESKÝ JAZYK

PŘÍRODOVĚDA

Druhy zájmen, skloňování osobních
zájmen

Člověk - trávicí soustava - zásady zdravé
výživy

UČ. str. 125 – 126, str. 130 - 132

UČ. str. 47– 48

PS str. 28 - dokončit

Opakování - dle uč. str. 49

VLASTIVĚDA

MATEMATIKA

Dějiny - opakování dle uč. str. 51

Písemné dělení dvojciferným dělitele

Zeměpis - ČR. Kraj, v němž žijeme

Uč. str. 65 - 66

UČ. str. 6, 8 - 9

PS2 str. 5

PS str. 21 - 22

MATEMATIKA – GEOMETRIE

Osově souměrné útvary
Uč. str. 122
PS2 str. 43
ANGLIČTINA
Vyučující: Kateřina Kubásková

Pondělí
Skupina A 10:05, Skupina B 10:30
Mickey, Millie and Mut (4D)
Revision – vocabulary 4ABC
SB 46/1, 2
WB 38/1 – společná kontrola
HW: WB 38/ 2 - zkontroluj si v soubory/výukové materiály/řešení pracovní sešit
Úterý
Skupina A 11:55, Skupina B 12:20
Mickey, Millie and Mut (4D)
SB 47/3, 4, 5 – present simple questions
WB 39/3, 4
HW: vypiš si do školního sešitu pro tebe nová slova ze 4D a nauč se je.

Středa
Skupina A 10:05, Skupina B 10:30
Test – present simple otázky
Mickey, Millie and Mut (4D) – speaking and writing
WB 39/5
SB 47/6
HW: WB 39/6 – společná kontrola v pátek
Pátek
Skupina A 9:00, Skupina B 9:25
Zadání projektu (also in teams/zadání ) – Free time – due on Friday 5th March
Practicing present simple

Vyučující: Soňa Nečesaná

Pondělí: online hodina dle rozvrhu (Test – Present simple- překlad, Vocabulary- sports - free
time Uč. 44/1a, b, PS 36/1)
Úterý: online hodina dle rozvrhu (Listenin and reading Uč. 44/2, PS 36/2, 3)
Středa: online hodina dle rozvrhu (Present simple- extra activities- free time, grammar Uč.
45/3a, b, 4)
Pátek: online hodina dle rozvrhu (Revising present simple tense- , Uč 45/5, 6, 7 PS 36/4, 37/5)

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

