Učební plán pro 5. ročník
25. 3. - 7. 4. 2020
Český jazyk
Téma: Slovesa, - Rozkazovací způsob, Podmiňovací způsob, Slovesa - opakování
PS – str. 12-14, podpora v UČ str. 96-99 (možnost nastudovat teorii)
Téma: Slohová cvičení – Vyprávění (Volba povolání)
Děti nejdříve sestaví osnovu svého vyprávění. Možná inspirace na: https://www.ceskyjazyk.cz/slohovky/uvahy/cim-bych-chtel-byt-a-proc.html#axzz6HQyZYRBw
PS – str. 15
Anglický jazyk (Mgr. Petra Schubertová)
Opakovat stavbu věty- present simple ( věta oznamovací, věta tázací, krátké odpovědi- klad,
zápor).www.helpforenglish.cz, vysvětlení i procvičení. Opakovat slovní zásobu 4. Lekce. Práce
s textem, učebnice str. 42-ústně sestavit denní režim, dle vzoru, písemně PS str. 35/5 denní
režim. Str. 36-39. Každý den využijte procvičování zdarma na www.umimeanglicky.cz ( přítomný
čas prostý). Po návratu do školy bude zadaná práce zkontrolována, popřípadě oznámkována.
Anglický jazyk (Mgr. Daniela Vohrnová)


Učebnice str.26 –Revision /cv.1-5 –ověří si své znalosti z 2.lekce – do sešitu


Pokyny v češtině: cv.1 –doplnit názvy členů rodiny, cv.2 –poskládat správně názvy
dnů,
cv.3 – přepsat věty s použitím krátkého tvaru slovesa být
(např. místo I am – I’m), cv.4 – doplnit tučně uvedené
výrazy do vět
cv.5 – k odpovědím vytvořit správné otázky



Učebnice 3.lekce – slovní zásoba


Str.28 – přepsat slovíčka ze cvičení 1 (zezadu do sešitu nebo na volný papír) +
doplnit podle obrázků český význam



Str.30 – rovněž slovíčka ze cv.1 – zvířátka (ať děti připíšou i další, která znají)



Str.33-cv.2 vocabulary – zopakovat barvy (děti umí, ale aby je zvládaly i napsat)

+ další slovíčka z oddílu Others (jiné): big – velký/á
thick – tlustý/á, hustý/á
tenký/á

small – malý/á
thin – hubený/á,

old – starý/á

new – nový/á

good –dobrý/á

bad-špatný/á

long –dlouhý/á

short-krátký/á

Slovíčka procvičovat ověřenými způsoby. Slovní zásoba je základ jazyka. Pokud děti mají
možnost, doporučuji využít youtube. Je zde mnoho naučných videí a písniček pro děti, například
kanál English Singsing, Super-simple songs-Kids songs, The Singing Walrus - English Songs For
Kids a další. Děti mohou také sledovat anglické pohádky, např.kanál English Fairy Tales (s aj
titulky)

Návrhy videí:
Barvy
Kids vocabulary- color
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA
Mazlíčci
I have a pet
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
Elektronika https://www.youtube.com/watch?v=pTi6pvyXMkU



Gramatika – sloveso to have got –mít (vlastnit)


Učebnice str.29 – přepsat obě zelené tabulky do sešitu, doplnit o české významy
(utvořit z tabulek věty a přeložit je)



První tabulka je kladná věta v delší i zkrácené verzi : I have got / I’ve got – já mám
atd.



Druhá tabulka představuje zápor: he has not got / he hasn’t got – on nemá
Zde se používá převážně zkrácená verze: haven’t, hasn’t



Na procvičení – str.29/cv.4 –doplnit, cv.7 –vytvořit k obrázku 1 větu v záporu a
jednu kladnou



Možnost procvičení on-line – www.projectonlinepractice.com po přihlášení
kliknout na obrázek učebnice Enter online practice v Menu –lekce 3 My world –
grammar 1 a 2 (lze tu také procvičovat Vocabulary – slovíčka 1-4)



Úkol -napiš do sešitu 5 vět o věcech, které máš, a 5 vět o věcech, které nemáš –
např. I’ve got a computer. I haven’t got a dog. (Mám počítač. Nemám psa.)

Matematika
Téma: Čísla větší než milion – jednotky času
PS – str. 10,11
Geometrie: PS str. 37 – Obvody obdélníku a čtverce
Přírodověda
Téma: Za vším hledej Slunce
UČ str 48-49
PS str. 29
Téma: Uložená energie
UČ str. 50-51
PS str. 30
Vlastivěda
Téma: Regiony Evropy
UČ str. 51
PS str. 27
Pracovní činnosti - dokončit vyšívání
Čtenářský deník - děti pokračují ve čtení knih a zapisují je do čtenářského deníku. Na konci
dubna by měly mít zapsanou další knihu.

