
Milí páťáci! 

 

Tak další týden distanční výuky zase před námi . Pořád se nám to prodlužuje. Ach jo!!!!!Děkuji Vám za 

zaslané domácí úkoly, testy z vlastivědy a přírodovědy,  které měly být odevzdané nejpozději do neděle do 

18.00hod. Až je vyhodnotím, pošlu Vám opět  známku na WhatsApp či email. Tento týden dostanete  domácí 

úkol z ČJ, M, AJ a navíc ještě z TV, abych Vám mohla dát známku na vysvědčení z tělocviku. Moc jsme 

toho ve škole nestihli. Dále pak dobrovolný úkol z výtvarné výchovy. Začátkem týdne Vám pošlu pololetní 

práce z ČJ a MA, kde budou napsané pokyny k vyplnění a odevzdání práce. Znovu připomínám, že kdo se 

nezúčastní online výuky, musí být řádně omluven!!  

 

Už se moc těším, až se potkáme společně ve škole. 

 

Mějte se moc hezky! ☺ 

 

Vaše paní učitelka Veronika Voborníková 

 

 

Domácí úkoly na týden:  18.-22.1.2021  

 

Angličtina 

Milí žáci, 

do pátku  22.1.2021 si na online hodinu připravte v PS a v uč. splňte: 

učebnice - hlasité čtení textu str. 33 (4 rámečky),35,36 (četli jsme, ale je zde pěkně udělaná nová gramatika) 

najdi si ve slovníku: interesting, its country, sometimes, a seed, other, a root, insects  - zapiš si slovíčka 

dozadu ve velkém sešitu  

( Komodo Dragon= varan komodský) 

 PS - 33,/1,2 

      - 35/7  

     

Nezapomeň si splnit test podle pokynů: 

U školy ve skříňce máte k dispozici test z AJ nebo si jej vytiskněte. 

 

Pokyny a příprava před zahájením testu: (test je v další příloze!!!) 

• Připrav si slovník, který můžeš použít pouze v bodu č.12 u tučně vyznačených slov. 

• Připrav si pastelky (11 základních barev). 

• Přečti si zadání celého testu, když nebudeš rozumět, zeptej se na vysvětlení zadání rodičů, ale ne na 

správnou odpověď. 

• Test vypracuj bez pomoci rodičů, sourozenců.  

• Zakroužkuj nebo vybarvi správnou odpověď na otázky č. 1-11. 

• Až si vše připravíš,  nastav si na mobilu čas 45 minut. Nyní již od testu neodcházej. Kontroluj 

průběžně čas. Déle nepracuj. 

• Můžeš plnit jednotlivé body podle Tvého výběru, ale zkontroluj si, že jsi vše splnil. 

• Na konci testu je rámeček, doplň známku, kterou za svoji práci očekáváš. 

• Test mi odevzdej ke škole do skříňky nejpozději ve čtvrtek 21.1.2021. Později odevzdané či 

nepodepsané testy budou hodnoceny známkou 5. 

Držím Ti palce, hodně štěstí.    Don´t worry, be happy ! 

Your teacher. 

Lenka Štětková 

 

 



 

Český jazyk 

Velký prac. sečit ČJ str. 36 ( Opakování s Fipíkem) – celé  

(vyfoť mi a pošli nejpozději do 24.1. do 18.00hod)!!!!! 

 

Matematika 

Početník str. 26 – celé (vyfoť mi a pošli nejpozději do 24.1. do 18.00hod)!!!!! 

 

Tělesná výchova 

V další příloze najdeš tabulku na TV – splň ji poctivě! 

(vyfoť mi a pošli nejpozději do 24.1. do 18.00hod)!!!!! 

 

Výtvarná výchova  

Milí žáci, 

minulý týden jste měli za úkol nakreslit sněhuláka podle předlohy. Tento týden napadl sníh, a tak si můžete 

sněhuláka postavit.  

A kdyby bylo sněhu málo, 

i to by se třeba stalo, 

sněhuláček stačí mini,  

postav prostě sněhuláčí mimi ☺. 

Zkuste však zapojit fantazii a na ozdobu použijte nějaké přírodniny.      

       

 

Foto pošlete Vaší paní učitelce. 

 

 

  

 


