5. ročník
PONDĚLÍ 9.11.2020
M
ČJ
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TABULKA - na tento týden máš zadaný sloupec 4 (A – Z), zadání máš na webových
stránkách (Materiály k předmětům – Matematika – Kouzelná matematika). Pracuj na
tabulce průběžně v celém týdnu.
 PS str. 15/1,2,4 + sloupce vpravo
Procvičuj celý týden online vyjmenovaná slova na webu proskoly.cz
Učebnice str. 33 – oranžová tabulka- opakuj
- učebnice str. 35/13 napiš do sešitu ČJ-Š
Pracovní listy a plán máš vložený v PS.







nauč se slovíčka ze slovníčku, str. 74 – lekce C – Mickey, Millie and Mut
uč. str. 22 – dny v týdnu
o Monday – pondělí, Tuesday – úterý, Wednesday – středa, Thursday – čtvrtek,
Friday – pátek, Saturday – sobota, Sunday – neděle
o Today – dnes , yesterday – včera , tomorrow – zítra
Fráze: Vytvoří se pomocí slovesa být (to be – časování už umíš). Jelikož je den v týdnu
v jednotném čase a není životné, používáme zájmeno to, neboli IT. K zájmenu IT se pojí
tvar slovesa IS. V kladném větě tedy vždy začínáme zájmenem (v tomto případě IT) a
pokračujeme tvarem slovesa (IS) => It is Monday. Zápornou větu tvoříme stejně, ale
přidáme navíc zápor NOT – tedy zájmeno (It), sloveso (is) + zápor (not) => It is not
(=isn’t) Monday.
Otázka se tvoří prohozením slovesa a zájmena, tedy Is it Monday (today)?
o Is it Tuesdays today? – Je dnes úterý?
o No, it isn’t. It’s Wednesday.
o Další příklad:
o Is it Monday today? – Je dnes pondělí?
o Yes, it is. – Ano, je.
PS str. 18/1

ÚTERÝ 10.11.2020
ČJ
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online hodina (8:00 – 8:45), nachystej si učebnici a PS




připoj se na online hodinu – 9:00 – 9:45 hod – tým 5. ročník - Nováková
listen and repeat the days of the week
uč. str. 22/3 a – přečtení a přeložení rozhovoru – PŘEDLOŽKY:
o in the photo
o on Tuesday
o at the shop
o at home
o PS str. 19/4 – společně
 PS str. 18/2 – první bublina jsou údaje o Jeremym, v druhé bublině doplňuješ údaje o
Melanie.
 PS str. 18/3 – doplň slova z rámečku
připoj se na online hodinu v 9:00 – 9:45 – tým 5. ročník – Nováková
uč. str. 31 – zobrazení na číselné ose - společně
uč. str. 31/2 ústně
uč. str. 31/3 ústně
Po online hodině si procvičuj na webové stránce www.proskoly.cz – Matematika –
Čísla, počty – Číselný obor nad 1 000 – Odhadni výsledek a srovnej
PS str. 15/3,5

STŘEDA 11.11.2020
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PS str. 39/3 Používej trojúhelník s ryskou. Pokud si nebudeš vědět rady,
rady prohlédni si úkol 1
v učebnici na str.121.
učebnice str. 123/ 2,4 do sešitu G

připoj se na online hodinu 9:50 – 10:20 - AJ – před hodinou si nastuduj zelenou
tabulku na str. 23 / 4
 uč. str. 23/4 – QUESTIONS with verb BE: (viz. zelená tabulka)
o pokud přidáme jakékoliv „question verbs“ – where, what, why, which, who, when
atd., vždy jsou v otázce jako první. Některé známe už z 4. ročníku – What is your
name? Where are you? Who is it? Až poté přidáme sloveso být.
o Pokud se v otázce nevyskytuje „question verbs“ a musíme použít tvar slovesa
BÝT, začínáme tvořit otázku opět prohození zájmena a slovesa, tedy Is it..? Is
she…? Are they…? Are you…?
 23/4b – poskládej správně otázky a napiš je do sešitu (správné odpovědi si řekneme
v hodině)
 uč. str. 23/5 – rozhovor – pustíme si online
o do sešitu doplňuj odpovědi

připoj se na online hodinu v 8:40 – 5. ročník – Nováková
 uč. str. 32/8 - chat
 uč. str. 32/7
/7 společně ústně
 uč. str. 32/9 společně ústně
 PS str. 16/6,7
Pracovní listy a plán máš vložený v PS.
Učebnice str. 36 – žlutá a modrá tabulka
tabulka- pečlivě prostuduj
Učebnice str.36/2,3– pracuj s tabulkou, věty napiš do ČJ-Š
PS str.20/1

ČTVRTEK 12.11.2020
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online hodina, nachystej si učebnici a PS



uč. str. 22 – přečti si rozhovor pod obrázkem (min. 3x). Všechna slovíčka už znáš.
PS str. 19/5 – doplň Wh
Wh- questions. Nápověda, budeš doplňovat: (nápověda
(
je
přeházená, takto to postupně nedoplňuj!)



PS str. 19/6 – poskládej otázky do správného pořadí a přiřaď odpovědi

 PS str. 16/8,9,10,11,12
 Uč. str. 33/15 – sešit M – školní
Uč. str. 18 – 19
PS str. 12 - 13

PÁTEK 13.11.2020
ČJ

opakuj učivo tohoto týdne
týdne- všechny tabulky z učebnice
- Učebnice str. 36/4,5 napiš do sešitu ČJ
ČJ-Š
- PS str.20/5
ČJ čtení

1. Četba vlastní knížky.
2. Pracovní list str. 17,18 – pozorně čti a vypracuj úkoly. List dostaneš v pondělí.

PŘ

Uč. str. 18 – 19
PS str. 12 - 13

