5. ROČNÍK
Vyzvednutí sešitů:
 Rokytnice – 8:30
 Chlístov – 9:00 (náves)

ODEVZDÁNÍ UČIVA V PÁTEK 12. 2. 2021
 Děti z Rokytnice – doneste sešity do školy v pátek 12. 2. 2021 do 11:00.
 Chlístov – náves 11:00 hod.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 8. 2. 2021
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učebnice str.67/4 – napiš do ČJ –D
- růžová brožura str.11/e,f,g doplň koncovky podst. jmen , nad každé podstatné jméno, kde
doplníš koncovku nadepiš vzor ve stejném pádě jako je podstatné jméno, které doplňuješ.
Čtení:
- čítanka str. 74- tiché a hlasité čtení, vypracuj úkol A na str. 74
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Plán dostaneš ve škole.





oprav si / dopracuj si úkoly, které si neměl/a splněné
PS str. 28 – dopracuj celou stránku, tzn. cv. 9,10,11,12 + sloupce vpravo

oprav si / doplň si úkoly, které si neměl/a splněné – především z uč. 41/4 – dokončené
věty z tabulky! (viz ST 27. 1. 2021)
PL – What time is it – urči čas podle hodinových ručiček a zapiš digitálně – pamatuj na
to, že v angličtině se využívá 12hodinový režim určování času, tzn., že pro označení
konkrétní hodiny se používají čísla 0-12. S minutami je to stejné jako v ČR, tedy 00 – 55.
o Do sešitu AJ – Grammar poté rozepiš časový údaj CELOU VĚTOU –
v pracovním listu je dohromady 12 obrázků s hodinami, budeš mít dohromady 12
vět.
o K vypracování použij učebnici nebo pracovní list z minulého týdne, který máš mít
nalepený v sešitě
PS str. 33/4 – názvy televizních pořadů jsou: Pop Music, Friends, The Good morning
show, Your song, football match
o tonight – dnes večer
o in the evening – večer
o in the morning – ráno

ÚTERÝ 9. 2. 2021
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Online hodina






online hodina
What time is it – práce s učebnicí a sešitem; uč. str. 41/4, 6
PS str. 33/5
Po online hodině PL – dokresli hodinové ručičky podle zadání
online hodina





Písemné násobení trojciferným činitelem – uč. str. 60 – zelená tabulka
o Cv. 2,3 společně
PS str. 29/1 – pokud nestihneme v online hodině, udělej si potom
Po online hodině PS str. 29/2,3

STŘEDA 10. 2. 2021
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online hodina
lekce 4B – My day – uč. str. 42
Slovíčka k dané lekci – PS str. 76 – slovíčka si postupně opakuj a uč.
Přehled mluvnice – PS str. 69 – 4.3. Přítomný čas prostý (Present simple tense) –
oznamovací věty – stejně jako v českém jazyce máme několik časů (minulý, přítomný,
budoucí), tak i tyto časy jsou v anglickém jazyce – v rámci 5. ročníku se budeme zabývat
pouze přítomný časem (prostým a průběhovým), proto si důkladně prostuduj tabulku o
přítomném čase prostém a udělej si zápisky do sešitu Aj – Grammar.
 PS str. 34/1
online hodina
 uč. str. 61/9 společně
 po online hodině uč. str. 61/11 – sešit M- domácí – nezapomeň na zápis, výpočty a
odpověď
 PS str. 29/4 + sloupce ze str. 30
Pracuj podle plánu.
Úkol dostaneš v online hodině
PS str.41/1,2,3
Při práci používej trojúhelník s ryskou – budeš sestrojovat kolmé přímky!

ČTVRTEK 11. 2. 2021

ČJ
AJ

Online hodina
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PŘ

Bude upřesněno.





online hodina
Present simple tense – uč. str. 42 + 43
PS str. 34/2 – nezapomeň doplňovat časové údaje. Činnosti jednotlivých obrázků:
o 2 – snídat
o 3 – jet autobusem do školy
o 4 – hodiny začínají
o 5 – jít domů ze školy
o 6 – dělat DÚ
o 7 – mít hodinu klavíru
o 8 – mít hodinu tenisu
o 9 – dívat se
online hodina
uč. str. 62/15 – společně
PS str. 30/6 společně, PS str. 30/5,7,8 po online hodině

PÁTEK 12. 2. 2021
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Online hodina
Čtení
- pracovní list str. 67,68 – pozorně čti a vypracuj

PŘ

