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Český jazyk 
Tento týden budeme hlavně opakovat a procvičovat učivo, které jsme probírali při distanční 
výuce. 
Zaměříme se na pravopis podstatných a přídavných jmen, shodu podmětu s přísudkem, 
mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves a slovní druhy.  
Budeme také využívat online cvičení a pracovních listů. 
Uč. 109 - zájmena 
 
Matematika 
Pokračujeme v procvičování desetinných čísel, dále budeme opakovat dělení dvojciferným 
číslem a samozřejmě slovní úlohy. Také si budeme procvičovat převody jednotek a 
zaokrouhlování.  
M 3.díl str. 5,6,7 
 
Anglický jazyk 
Budeme si opakovat a procvičovat sloveso TO BE a HAVE GOT, tvoření otázek a odpovědí.  
Zaměříme se na novou lekci What´s the time - tvoření a určování času, využijeme online 
cvičení a poslechy. Projdeme si slovní zásobu k lekci My day - uč. 42 
 
Třída: 5.A 

Předmět: Anglický jazyk   
Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   
Zadání platí pro období: 19.4. – 23.4.   
Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   
Online hodina: není – prezenční výuka ve škole 
  

Zdravím všechny, se kterými se nemohu tento týden osobně potkat ve škole.       

 

Ve škole budeme opakovat učivo distanční výuky: sloveso TO BE a HAVE GOT ve všech tvarech a 

typech vět a slovní zásobu až do lekce 4A. Projděte si starší cvičení v PS (hotovo máte mít do str. 

32 včetně), zopakujte si slovní zásobu, využijte např. Quizlet nebo Wordwall: 

 

Project 1 Unit 3 Flashcards | Quizlet (všechna slovíčka Unit 3A-D) 

https://wordwall.net/resource/9773468/have-got-has-got 
https://wordwall.net/resource/9453047/english/has-got-have-got-answers 
https://wordwall.net/resource/9311293/have-got-tvo%C5%99en%C3%AD-v%C4%9Bt 
https://wordwall.net/resource/12074100/school-subjects-quiz 
https://www.liveworksheets.com/pg1486336vd (pracovní list na tvary slovesa HAVE GOT – po 
dokončení kliknout „finish“, poté vybrat možnost vlevo „check answers“ – PL se sám opraví (body 
napsány červeně nahoře vlevo na PL) 

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz
https://quizlet.com/570243513/project-1-unit-3-flash-cards/
https://wordwall.net/resource/9773468/have-got-has-got
https://wordwall.net/resource/9453047/english/has-got-have-got-answers
https://wordwall.net/resource/9311293/have-got-tvo%C5%99en%C3%AD-v%C4%9Bt
https://wordwall.net/resource/12074100/school-subjects-quiz
https://www.liveworksheets.com/pg1486336vd


  

Procvičujte si samostatně určování času v AJ. Komu stále není jasný princip, podívá se na 

výukové video:  

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U (vysvětlení v ČJ) 

https://www.youtube.com/watch?v=4jn2-Jv7DoE (výukové video British Council – vysvětlení v 

AJ) 

Telling the Time in English - YouTube 

  

I k procvičování času můžete použít online pracovní listy z Liveworksheets.com a Wordwall. 

Nezapomeňte, že zde si můžete z nabídky vpravo měnit typy herních šablon:  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the
_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the
_time/Time_vu1553175jy  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the
_time/What's_the_time$_-_drag_and_drop_ib31281yj  
https://www.wordwall.net/resource/9275703/engelska/time 

https://www.wordwall.net/resource/13791914/time 

 

V případě potřeby mě můžete konzultovat na mém soukromém chatu v Teams či na emailu.  

Ať se vám samostatná práce daří, s pozdravem your teacher MV. :) 
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