
Milí páťáci! 

 

Bohužel distanční výuka se opět prodloužila . Moc mě to mrzí, ale nedá se nic dělat. Doufám, že jste všichni 

zdraví a nic Vás netrápí. Děkuji Vám za zaslané domácí úkoly, které měly být odevzdané nejpozději do neděle 

do 18.00hod. Až je vyhodnotím, pošlu Vám známku na WhatsApp či email. Aktuální rozvrh hodin jsem 

posílala minulý týden. Zde na webu nebude již podrobně rozepsáno učivo na celý týden. Důvodem je navýšení 

počtu vyučovacích hodin. Vše budeme s dětmi dělat online. Zde budou jen úkoly ke splnění a odevzdání. 

Úkoly z výtvarné, tělesné a hudební výchovy jsou dobrovolné. Kdo se nezúčastní online výuky, musí být 

řádně omluven.  

Mějte se moc hezky! ☺ 

 

Vaše paní učitelka Veronika Voborníková 

 

 

Domácí úkoly na týden:  11.-15.1.2021  

 

Angličtina 

Milí žáci, 

do pátku  15.1.2021 si na online hodinu připravte v PS a v uč. splňte: 

učebnice - hlasité čtení textu str. 30 , najdi si ve slovníku: a ferry, the next morning, tomorrow, our cousin, 

see you, a cookie, a part of the experiment - zapiš si slovíčka dozadu ve velkém sešitu 

                   - procvičte si slovní zásobu z lekce 7 : str. 29 dole, 31 ve žlutém rámečku, 32 v písničce 

PS - 30/3,4 (až po přečtení textu) 

      - 31/6  

      - 78 / Sporty(nahoře) - piš celé věty podle pravdy: I like/ I don´t like football.  

 

Procvič si: 

snadná SZ: jídlo, dům 

https://assets.cambridgeenglish.org/…s=1 

https://assets.cambridgeenglish.org/…s=1 

 

těžší forma o počasí 

https://assets.cambridgeenglish.org/…s=1 

 

Zapiš si do PS str.32 Tvé  výsledky !!!! Kolik jsi získal hvězdiček.  

 

Poslechni si píseň, co kluk umí: I can run. = Já umím běhat.  

https://www.youtube.com/watch?v=8-PQ7_yGa08  

 

Zapiš si z písničky 1 sloveso, které neznáme a 2 zvířata, která neznáme, najdi ve slovníku, zapiš dozadu do 

sešitu. 

 

Těším se na online hodiny AJ v Po, St, Pá. Lenka Štětková 

 

Český jazyk 

Zelený prac. sečit ČJ str. 35 – celé (vyfoť mi a pošli nejpozději do 17.1. do 18.00hod)!!!!! 

 

Tady máš odkazy k procvičování: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem 

https://www.umimecesky.cz/diktat-psani-predpony-s-z-vz-2-uroven/195 

https://www.umimecesky.cz/priserky-prehled 

https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-03-where-is-the/story_html5.html?lms=1
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-04-storyline-output/story_html5.html?lms=1
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-rw-05-whats-the-weather-like/story_html5.html?lms=1
https://www.youtube.com/watch?v=8-PQ7_yGa08
https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.umimecesky.cz/diktat-psani-predpony-s-z-vz-2-uroven/195
https://www.umimecesky.cz/priserky-prehled


Matematika 

Početník str. 24, 25 – celé (vyfoť mi a pošli nejpozději do 17.1. do 18.00hod)!!!!! 

str. 24/ cv.3 – Kdo by si nevěděl rady, tady je nápověda. 

1 m = (1 m = 100cm, musím převést, vynásobím si čitatele – 1 x 100, 100 = 50 cm) 

2  

 

Výtvarná výchova  

Sněhulákovník. 

Vyber si jednoho sněhuláka, který se ti nejvíce líbí a zkus ho nakreslit (nejlépe na čtvrtku). Pak ho ještě 

vystřihni. Ze všech sněhuláků, které přinesete do školy, vyrobíme společně vlastní sněhulákovník ☺. 

 

    
          

 

 

 

 



  
 


