
 

 

Milí páťáci! 

 

Ahooooooj. Mám tu pro Vás úkoly na další týden.  Musím Vás pochválit. Skoro všichni jste  zvládli odevzdat 

zkušební úkol přes MT. Během týdne jste  odevzdávali skoro všichni úkoly v platný termín odevzdání. 

Domluvili jsme se, že tento týden počkám ještě na všechny úkoly do neděle. Jak jste byli zvyklí. Od pondělí 

bych byla ráda, kdybyste si termíny odevzdání úkolů už pohlídali a úkoly odevzdávali včas. Kromě úkolů , 

které zadám na web, budou v MT přibývat úkoly i přes týden. Většinou krátké. Takže zadání úkolů v MT 

sledujte prosím pravidelně, ať Vám nic neuteče. Tento týden některé domácí úkoly oznámkuji. Určitě si i 

zacvičte nebo choďte ven na procházky. Kdo se nezúčastní online výuky, musí být řádně omluven!!  

 

Mějte se moc hezky a v pondělí se těším na online výuce! 

                 

Vaše paní učitelka Veronika Voborníková  
 

 

Domácí úkoly na týden:  15.3. - 19.3.2021  

 

Angličtina 

Milí žáci, 

v tomto týdnu budeme procvičovat přít.čas prostý a frekvenční příslovce v těchto větách, SZ oblečení a 

zvířata.  

Budeme číst a překládat další příběh o Cpt. Shadow. 

Vše z webu budete mít nově na nástěnce v MS T.  

2x  dostanete des. na známky v MS Teams. Žádám Vás, abyste vypracovávali vše každý sám. Pište datum v 

Aj: př.16 th March    

Tento týden mějte na každou hodinu  připravené 2 obálky s plnovýznam. slovesy. 

 

 Pondělí   

 Rozhovor 2 otázky přít.čas prostý:  Do you read books every Monday/in the morning/ at night? .....použij 

plnovýzn. slovesa z obálek 

uč., PS 49,50 - skupiny, které nestihly 

Do 16.3. odevzdat přeložené 4 věty v MS Teams. 

 

Středa:  

 Rozhovor 2 otázky:  Do you sometimes/always/often/usually cook in the morning?     

uč. 48  - společné čtení příběhu 

Znáš slovíčka???: come, a driver, fast, leave, round the corner, a bird-cage, ordinary, win  

Která neznáš, najdi  ve slovníku a zapiš  vzadu ve velkém sešitu. 

 

Pátek :  

2 věty o sobě - kladnou a zápornou:    I always get up at 6 o´clock. I never eat five  pieces of white 

chocolate. 

PS 48/2,3 

19.3. odevzdat přeložené 4 věty v MS Teams. 

  

Have nice days. 

 

Lenka Štětková 

 

 



 

 

Český jazyk  

Přídavná jména - opakování 

Učebnice ČJ str.103 – vypracuj test 

 

Učebnice str. 94/ cv.8 – přepiš a doplň i,í /y,ý 

 

Zájmena 

Učebnice str. 108/ cv. 6 – celé 

 

Matematika 

Opakování 

Početník 2.díl -  str. 10 (str. 11 – dobrovolné) 

Početník 2.díl -  str. 13 (str.14 – dobrovolné) 

Desetinná čísla 

Početník 2.díl -  str. 23  

 

Výtvarná výchova 

 

Milí žáci,  

tento týden je zadání úkolu pro všechny třídy stejné. 

 

Pojďme se zúčastnit 1. ročníku on-line výtvarné soutěže. V letošním roce na téma:    
                 
     BLUDIŠTĚ 
 

Podle vlastní fantazie nakresli obrázek „bludiště“. Jak si představuješ bludiště či bloudění např. v přírodě, ve 

vesmíru, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v dějinách, v budoucnosti? Vytvoř originální výtvarné dílo ☺. 

Tvořit můžeš libovolnou plošnou výtvarnou technikou (kresba, malba, akvarel, koláž, grafika atd.) na 

libovolný formát.  

Tvoji práci nafoť a pošli prosím  na mail: kamesova@zshyskov.cz  nebo ji můžeš nechat ve skříňce před 

školou (podepsanou vzadu). Nejzajímavější a nejnápaditější práce budou po udělení souhlasu ZZ zaslány do 

soutěže.  

Obrázky pro inspiraci tentokrát neuvádím, nech pracovat svoji fantazii.       

Moc se těším na vaše práce. Pokud se však zapojit nechceš, nemusíš – úkol je dobrovolný. 

         Marie Kamešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tělocvik 

 

Milé děti,  

váš úkol na další týden je tato “abeceda tělocviku”.  

Doufám, že vás to bude bavit a pořádně si protáhnete své tělo a při některých cvicích buďte opatrní, mohou 

být náročnější.  

Všem přeju krásný týden.  

Nikola Sonnewendová 

  

 
 

 

 

 
 


