16.3.- 20. 3. 2020
Matematika
Pondělí – Jednotky času zopakovat - internet
a) Matýskova matematika pro 5. ročníl 1.díl str. 31
b) Matýskova matematika, rok, měsíc, roční období
PS str. 10 př. 1,2,3,4
Uč. 1. vydání – str. 76 /př. 6, 7
2. vydání – str. 77 / př. 6, 7
Úterý
PS – str.10/ př. 5,6
str. 11/ př. 7, 8, 9, 10
Uč. - 1. vydání – str. 77/ př. 12
2. vydání – str 78/ př. 12
Středa
PS – str. 11/ př. 11, 12, 13 + sloupečky
Čtvrtek – geometrie
Uč. 1. vydání – str. 116/ př. 1, str. 115/ př. 4, str.124/ 4
2. vydání – str. 125/ př. 1, str.124/ př. Č, str. 133/ př. 4
Pátek
PS – str. 12/ př. 4, 8, 10
Český jazyk
Mluvnice:
Pondělí -Internet – Moje čeština – Test: převeďte podstatná jména do
množného čísla 1
Moje čestina – Test: koncovky podstatných jmen
Uč. - do ČJ – Š str. 79 cv. 3, 5
Úterý -Internet – Moje čeština – Test: Vyjmenovaná slova ( Na
zahradě)
Text opsat do Čj – Š, pak dát opravit, zkontrolat popřípadě napsat
opravu
Středa -Uč. Str. 78/ cv.8a) b)

str. 80/ cv. 3
Uč. str. 85 - zapsat správná řešení ( kontrola str. 183)
Ćtvrek -Uč. str. 86 a 87 - Vypravování
Osnova vypravování: 1. úvod – seznámení s místem a postavami
vyprávění
2. stať – zápletka
stupňování
vyvrcholení děje
rozuzlení
3. závěr
Str. 86 celá – ústně
str. 87/ cv. 2, 3, 6
Pátek -Uč. str. 87/ cv. 7 a), b), c) d) e) odpovědi rozvinout
Čtení: vlastní četba knihy ( každý si bude zapisovat, kolik stránek
přečetl za daný týden)
Vlastivěda
Skončili jsme Ústeckým krajem.
Děti si založí jakoby svoji cestovní kancelář. Pojmenujou jí.
Naplánují 2 výlety po krají, které jsme již probrali. Ať pracují s
mapou, učebnicí, internetem. Vypíšou kudy vede cesta, města,
zajímavosti měst, přírodní zajímavosti....
Přírodověda
Opakování ĆLOVĚK – práce z učebnice, odpovědi do sešitu
Vždy jde o úkoly či otázky ve žlutých rámečcích
str. 53,54, 55, 56, 57, 58, 59
+ sestavit zdravý jídelníček na celý týden
Tělesná výchova
turistické výcházky

Odeslat na garamszegi@zsunhost.cz
5AB VV

5ABC Inf
malování
1. Otevři aplikaci Malování
2. Rozděl plochu pomocí rovné čáry na 4 části
3. Do první části vlož symbol blesku a vybarvi ho žlutou barvou
4. Do druhé části vlož text „malování mám RÁD“
5. Do třetí části vlož několik čar, různé tloušťky
6. Do čtvrté části vlož symbol pro šipku a vyplň libovolnou barvou
7. Obrázek ulož a odešlete

5AB Pč

Složte

5AB Hv
Doplňte

Úterý AJ, skupina L. Černá
AJ – vypiš slovíčka do slovníčku 4D, až po slovíčko Sports – snooker
PS – str. 38, cv. 1 – odpovězte podle sebe
PS – str. 38, cv. 2 křížovka – správně vyplň
PS – str. 39, cv 3 – použij v otázce Do nebo Does (u 3. os. č. j)
Školní sešit udělej hezky tabulku str. 76 z PS, 4.5 Přítomný čas prostý otázky
Uč. str. 46 cv. 1 – přečti si příběh, slovíčka, kterým nerozumíš zapiš do sešitu
a najdi ve slovníku, Odpověz na otázky uč. Str. 47 cv. 2 – všechny pravdivé
otázky opiš do sešitu – pokud překopíruješ tento odkaz do vyhledavače,
můžeš si příběh poslechnout
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?
cc=global&selLanguage=en
Čtvrtek Aj, skupina L. Černá
startovací úkol – napiš do školního sešitu, v kolik hodin jsi vstával, v kolik
hodin jsi snídal. Popiš co obvykle snídáš, použij present simple (např. I have
cereals for breakfast). Napiš co obvykle snídá tatínek, maminka, sourozenci.
Uč. str. 47, cv. 3 b – přepiš do školního sešitu
Online cvičeni – překopíruj do vyhledavače – udělej cvičení, pokud budeš mít
chybu, udělej ještě jednou
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise4?
cc=global&selLanguage=en
Do školního sešitu napiš 5 otázek kamarádovi a 5 odpovědí (inspiruj se ve
cvičení 3b
Pátek AJ, skupina L. Černá, K. Blechová
PS, str. 68 cv 2
PS, str. 39 cv. 4 – barevně vyznač všechny slovíčka, která začínají na Wh-.
Najdi ve slovníku, co znamenají a napiš čitelně nad tato slovíčka
PS. str. 39 cv. 6 – vypracuj poctivě – budu namátkově kontrolovat
Online cvičení – myší přetahuj a srovnej správně otázky
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise5?
cc=global&selLanguage=en
Pokud budeš mít chyby – udělej několikrát až se Ti to povede bez chyb.

Informatika Věková - plán práce týden 16.3 – 20.3. 2020
Kdo má možnost připojení na internet projde si postupně celé /začali jsme minulou hodinu při
vyučování - elearning.ecrime.cz - kraj pro bezpečný internet.
Kdo tuto možnost nemá připravuje si týdenní program aktivit Harryho Poterra - příprava na
tabulku. Podrobně rozepiš aktivity- vytvoř rozvrh dne a týdne pro Harryho.

Hezký týden JV

Anglický jazyk 5. ročník – skupina Urbanová: Revision: Present simple
úterý:
1. PS- 76- gramatika Přítomný čas prostý: otázky- opsat do školního sešitu poslední
část tabulky ( wh- questions)
2. PS- str.39/4,6
čtvrtek:
1.uč.str.50/1,2 písemně do školního sešitu
2. PS- str.40/2
str.41/4
pátek: on-line procvičování
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
Level 1 , pak Unit 4, pak Grammar
pokud vám nepůjde odkaz otevřít – na google.cz zadejte project online practice a
otevřete druhý odkaz, je také link na webu školy

V případě problémů, nejasností, napište: urbanova@zsunhost.cz

Anglický jazyk – Mgr. Ivana Bursová
Úterý – 17. 3.
Do slovníku napsat slovíčka Unit 4 strana 83 – Culture, sports

učebnice strana 48 cv. 2 – přečíst text a do sešitu napsat písemně překlad
Čtvrtek – 19. 3.
PS strana 68 cv. 2 a 3
do slovníku zapsat slovíčka strana 83 Unit 4 – Musical instruments
Pátek – 20. 3.
učebnice strana 47 cv. 4 – Present simple : wh- questions
učebnice strana 47 cv. 5 – do školního sešitu – otázky na odpovědi najdeš na
straně 42 a 46

Zadání úkolů – AJ 5.roč. - sk. AJ 4- vyučující Alena Kalinová
16.3.-20.3.2020
Úterý
● Zopakuj si, prosím, slovní zásobu z 5.lekce a pokud ti něco chybí v sešitě (slovníčku), zapiš
si to (poslední slovíčka jsou z části D, PS str.84).
● V PS na str. 39 vypracuj cv. 4 a 6. Pokud ti chybí cv. 3 na této straně, tak si ho, prosím, také
doplň.
● Pokud máš možnost, procvičuj na počítači :
https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/ (dostupné též
na webu ZŠ Unhošť v sekci Výuka – Učení online – 1.ročník)
Pro dnešní den stačí. Děkuji :-)

Čtvrtek
● V PS na straně 40 vypracuj, prosím, obě cvičení.
● A na str. 41 cv. 4
● Opět si procvičuj na počítači. Zkus si test a zaznamenej si výsledek. Ať se povede na
výbornou :-)
To je dnes vše, zítra toho bude o něco více. :-)
Děkuji

Pátek
● Dnes si připrav, prosím, učebnici a školní sešit. Uděláš si REVISION. Nezapomeň na datum
a označení strany a cvičení.
● Str. 50 cv. 1 a) b)-Vyber vhodné sloveso, napiš větu do sešitu a hned ji napiš také v záporu.

● Cv. 2 – čísluj a piš pouze otázky.
● Cv.3 – vylušti a zapiš tajenku.
Pro tento týden je to vše. Pracovní sešity si zkontroluji, některá cvičení také oznámkuji, až se opět
setkáme ve škole. Případně oznámím jinou formu kontroly.
Vypracovaná cvičení do školního sešitu jsou na známky.
Dejte si, prosím, záležet, ať mohu rozdat samé výborné :-)
See you later
Alena Kalinová

