5. ROČNÍK
Vyzvednutí materiálů:
 Rokytnice – vyzvednutí ve škole do 12:00
 Chlístov – pracovní listy jsou od pondělí v obchodě (od 10:00 – 12:00)
Pracovní sešity, sešity, pracovní listy odevzdej v pátek 15. 1. 2021 ke kontrole.
 Děti z Rokytnice donesou podepsané tašky do školy (do 12:00)
 Děti z Chlístova – paní učitelka Ryglová vyzvedne materiály na návsi v 11:00.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 11. 1. 2021
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uč. str. 50:
o cv. 1 – vypočítej zpaměti
o cv. 2 – sešit M – školní – pokračuj v číselné řadě tak, aby každá číselná řada měla
10 číslic
o cv. 3 – vypočítej zpaměti
 PS str. 26 – zelené sloupce vpravo
Po – uč str.59 žlutá tabulka – prostuduj a do sešitu ČJ-Š napiš:
Některá podstatná jména mají pouze tvary jednotného čísla, ale označují více věcí. Říkáme
jim :
a) Hromadná podstatná jména – označují více osob, zvířat nebo věcí stejného druhu
Lidstvo, obyvatelstvo, žactvo, dříví, křoví, listí, hmyz, dobytek
b) Látková podstatná jména – označují konkrétní materiál nebo látku
Voda, písek, dřevo, pivo
Některá podstatná jména mají pouze tvary množného čísla.
Říkáme jim pomnožná podstatná jména.
Ústa, dveře, nůžky, brýle, sáňky, kalhoty, housle, kvasnice, Vánoce, Čechy
Ten, ta, to – číslo jednotné
Ti, ty, ta – číslo množné
Zápis v sešitě se vzorně nauč!!!
Ps – str.34 /2,3,4 - vypracuj
Výukový plán máš k dispozici – platí pro celý leden.






opakování slovíček z uč. str. 34/2 (Slovníček – PS str. 75 – School subjects)
opakování gramatiky z 3. lekce – sloveso HAVE GOT – přehled v PS str. 67-68 +
sešit Aj Grammar – musíš perfektně zvládnout oznamovací tvar (I have got, She has
got, We have got,…), záporný tvar (You haven’t got, He hasn’t got,..) + !! tvorba
otázky s krátkými kladnými i zápornými odpověďmi !!
udělej si online test - https://www.english-test-online.com/cs-CZ/test/BASHAVE4 potom napiš do Teamsů do skupiny, kolik procent si obdržel/a
zopakuj si dny v týdnu:
o webový portál www.proskoly.cz – zvolíš Cizí jazyky – Anglický jazyk –
Kalendář – a zvolíš všechny tři kategorie, tj. Výběr slova dle obrázku, Výběr
slova dle obrázku, Sestavování slov z písmen – toto cvičení si udělej hned
v pondělí max. do 16:00.
o Pracovní list – obdržíš ve škole 11. 1. 2021

ÚTERÝ 12. 1. 2021
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online hodina – nachystej si učebnici, PS - 2, sešit do ČJ, psací potřeby
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online hodina
PS str. 28 – společná kontrola obou příkladů
Uč. str. 34/2 – odpovědi na otázky
PS 29/4 – inspiruj se textem o Erice z učebnice str. 34 a napiš o své škole a svém rozvrhu
o favourite – oblíbený
o I’m good at – Jsem dobrý/á v ..
o I’m bad at – Nejde mi …
online hodina
uč. str. 51/9,10 samostatně
uč. str. 51/12, 13 – společně
uč. str. 51/14 – sešit M - školní

STŘEDA 13. 1. 2021
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online hodina
PS 29/4
Uč. str. 35/4 – tvorba otázky s krátkými kladnými i zápornými odpověďmi u slovesa have
got 4
o Otázky i odpovědi piš do sešitu Aj- Grammar
 online hodina
 uč. str. 52 společně
 uč. str. 53/24 – počítej zpaměti a výsledky napiš do sešitu M – školní
Výukový plán máš k dispozici – platí pro celý leden.
úkoly dostaneš v úterý na online hodině
Narýsuj do sešitu 3 libovolné trojúhelníky. Vypočítej obvody těchto trojúhelníků.
Vzoreček pro výpočet obvodu trojúhelníka je:
o=a+b+c
Vždy sečteš všechny velikosti stran v trojúhelníku.

ČTVRTEK 14. 1. 2021
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online hodina- nachystej si učebnici, PS - 2, sešit do ČJ, psací potřeby, brožuru
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online hodina
uč. str. 38/3 – tvoření vět – vytvořené věty piš do sešitu Aj – Grammar
uč. str. 38/4
po online hodině – uč. str. 38/1 – piš do sešitu Aj – Grammar
o napíšeš 5 barev (lekce 3C), 5 školních předmětů (lekce 3D), 5 zvířat (lekce 3B), 5
přídavných jmen (lekce 3C), 5 technický přístrojů (lekce 3A) – pokus se psát
příklady bez použití učebnice nebo pracovního sešitu
 online hodina
 převody jednotek – délka a čas
 webový portál www.proskoly.cz – Matematika – Převody jednotek – jednotky délky,
jednotky času
Uč. str.40-41
PS - odpovídající učivo
Přečti, udělej si do sešitu výpis nejdůležitějších informací

PÁTEK 15. 1. 2021
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online hodina- nachystej si učebnici, PS - 2, sešit do ČJ, psací potřeby, brožuru
Čj čtení – četba vlastní knížky
Uč. str.40-41
PS - odpovídající učivo

Přečti, udělej si do sešitu výpis nejdůležitějších informací

