4. B Mgr. Svobodová
3.5. – ČJ – U 89/1,2,3, PS 26/1,3 DÚ – PS 26/2
M – 15
VL – U 32, PS 16/1,2

4.5. – ČJ – U -26/4+27/5,6,7, PS 26/4
M – 16

DÚ – 16/11 (1.sloupek)

ČT – 141-143

5.5. – M – 17
ČJ – U 91/1,2, PS 27/2

DÚ – PS 27/3

VL – U 33, PS 16/3
ČT – mimočítanková četba na 4. a 5. Referát

6.5. – MG – 10-11

DÚ – 11/8( i rozhodni)

ČJ – PS 27/1, U 93/3,4
PŘV – U 56-57, PS 27/4,6 PROJEKT MŮJ MAZLÍČEK (na 13.5.)

7.5. – ČJ – U 94/5-8, diktát PS 26/5
M – 18
ČT – 144-145 + TEST V GOOGLE

4. B Mgr. Kratochvílová Aj
PONDĚLÍ 3.5.: PROCVIČOVÁNÍ
ÚTERÝ 4.5.: MEET HODINA: PUPIL’S BOOK STR. 50 – TROLL TALES 3
ČTVRTEK 6.5.: MEET HODINA: PUPIL’S BOOK STR. 51,52 – GO GREEN, OUR
WORLD, NAHLÁŠENÍ TESTU V ÚTERÝ (UNITS 5+6)
ÚTERÝ, ČTVRTEK ON-LINE HODINA (MEET). ODKAZ NA MEET NAJDEŠ VE
STREAMU NA GOOGLE CLASSROOM.
ÚKOLY ODEVZDEJ VČAS PODLE POKYNŮ NA GOOGLE CLASSROOM!

4. B, C Mgr. Bc. Krákorová Aj
Po 3.5. – U5c: Where is Alvin?

Activity book p. 36-37




ex. 1 - pracuj s obrázkem, drž se příkladu a doplň odpovědi na otázky
použij předložky IN, ON, UNDER, BEHIND nebo NEXT TO
----- nápověda: slovíčka kapitol U5b a U5c v učebnici, str. 40-43 - např.: pohovka = sofa



ex. 2 - doplň rýmy (slova z nabídky) ke jménům víl (barevná slova na začátku vět)

Nakonec OZNAČ JAKO DOKONČENÉ, za včasné odevzdání můžeš získat 2 body.
Správné výsledky zkontrolujeme společně na online hodině. Nevkládáš fotografii.

Út 4.5. – (Meet) U5c: Where is Alvin?
Začínáme v 9:15 hodin.

Úvod: slovíčka U5bc + Co jste dělali ve škole minulý týden? Co mají v Activity booku?

Pupil´s book p. 42-43






slovíčka - nácvik výslovnosti
ex. 1 - poslech písničky, ústně doplnění slov s mezerami, překlad textu
ex. 2 - zkusíme si zahrát - kde je Alvin v obrázku, ostatní hádají dle rozhovoru
ex. 3 - prohlédni si obrázek, co je v textu špatně a jak opravíme
ex. 4 - až další online hodinu, dnes vynecháme

Slovíčka U5c - do slovníčku


do slovníčku opsat slovní zásobu této kapitoly s překladem a výslovností, nestihneme-li
v hodině, nutno dokončit samostatně (dokument v příloze)

Čt 6.5. – (Meet) U5c: My bedroom (project)
Začínáme v 11:40 hodin.

Úvod - předložky místa s věcmi názorně

Activity book p. 37



ex. 1, 2 - společná kontrola úkolu z pondělí
ex. 3 a puntík - vybarvení dle zadání, odpovědi na otázky

Pupil´s book p. 43 ex. 4 (project)


do školního sešitu na celou stránku
nakresli svůj pokoj / jeho část



obrázek popíšeme dle příkladu
v učebnici, překlad vět zní:

Ahoj, jmenuji se …. a tohle je můj pokoj. + (popis věcí a barev nakresleného
obrázku) + Můj pokoj je krásný!

*Poznámka: Obsah online hodin a zadaných úkolů může být dle potřeby upraven na základě
návaznosti na prezenční výuku.

4. B Mgr. Kvapil Tělesná výchova
Krátká 5 min. ranní rozcvička
Na Google učebně (Classroom) je ukázka videa.
Málo jsme se dotkli ranní rozcvičky. Je to paráda, se naučit ráno se protáhnout,
si zacvičit a mít hezký den - vlastní zkušenost.
Pravidelné cvičení zlepšuje Váš život!
Odpoledne procházka nebo dělejte svůj oblíbený sport, aktivitu venku. Prostě
pohybem za dobrý život!!!
Čerstvý vzduch, to je úplně nejvíc!!! Děkujeme za vaší aktivitu. �
Ať se daří!

4. C Mgr. Koděrová
3. 5. pondělí
Čj slovesa – čas přítomný - učebnice 90/6,7
M – učebnice 21/7
VL – Život ve středověku – učebnice 30 – 31 + DÚ v učebně

4. 5. úterý
ČJ – pracovní sešit 26/2
M – učebnice 24/4
Př –Ekosystém rybník – opakování, ekosystém Potok a řeka učebnice str. 67, DÚ
v učebně

5. 5. středa
ČJ - slovesa – čas budoucí - učebnice 92/4
M – učebnice 24/5
VL – Opakování – Život ve středověku, Gotický sloh – DÚ pracovní sešit str. 16

6. 5. čtvrtek
ČJ – pracovní sešit – 28/2
M – 26/18
Mg - obsah obdélníku - opakování, obsah čtverce28/4

7. 5. pátek
ČJ – 94/3
M – 27/28
Čítanka – str. 126 - 128 Kdo na hradě straší? DÚ 128/1 - 4
Čtení – Pokračovat v četbě knížky

4. C Mgr. Svobodová Aj
3.5. – opakuj UNIT 5
UNIT 6 – PB 45 nová slovíčka zapsat do VOCABULARY
AB 38/1
TEST V GOOGLE

4.5. – UNIT 6 – PB 44/1, THERE IS/THERE ARE
AB 38/2

6.5. – PB 45/3,4
AB 39/3(1.2.) HW AB 39/3 (3.-5.)

4. B, C Mgr. Bc. Krákorová Aj
Po 3.5. – U5c: Where is Alvin?

Activity book p. 36-37




ex. 1 - pracuj s obrázkem, drž se příkladu a doplň odpovědi na otázky
použij předložky IN, ON, UNDER, BEHIND nebo NEXT TO
----- nápověda: slovíčka kapitol U5b a U5c v učebnici, str. 40-43 - např.: pohovka = sofa



ex. 2 - doplň rýmy (slova z nabídky) ke jménům víl (barevná slova na začátku vět)

Nakonec OZNAČ JAKO DOKONČENÉ, za včasné odevzdání můžeš získat 2 body.
Správné výsledky zkontrolujeme společně na online hodině. Nevkládáš fotografii.

Út 4.5. – (Meet) U5c: Where is Alvin?
Začínáme v 9:15 hodin.

Úvod: slovíčka U5bc + Co jste dělali ve škole minulý týden? Co mají v Activity booku?

Pupil´s book p. 42-43






slovíčka - nácvik výslovnosti
ex. 1 - poslech písničky, ústně doplnění slov s mezerami, překlad textu
ex. 2 - zkusíme si zahrát - kde je Alvin v obrázku, ostatní hádají dle rozhovoru
ex. 3 - prohlédni si obrázek, co je v textu špatně a jak opravíme
ex. 4 - až další online hodinu, dnes vynecháme

Slovíčka U5c - do slovníčku


do slovníčku opsat slovní zásobu této kapitoly s překladem a výslovností, nestihneme-li
v hodině, nutno dokončit samostatně (dokument v příloze)

Čt 6.5. – (Meet) U5c: My bedroom (project)
Začínáme v 11:40 hodin.

Úvod - předložky místa s věcmi názorně

Activity book p. 37



ex. 1, 2 - společná kontrola úkolu z pondělí
ex. 3 a puntík - vybarvení dle zadání, odpovědi na otázky

Pupil´s book p. 43 ex. 4 (project)


do školního sešitu na celou stránku
nakresli svůj pokoj / jeho část



obrázek popíšeme dle příkladu
v učebnici, překlad vět zní:

Ahoj, jmenuji se …. a tohle je můj pokoj. + (popis věcí a barev nakresleného
obrázku) + Můj pokoj je krásný!

*Poznámka: Obsah online hodin a zadaných úkolů může být dle potřeby upraven na základě
návaznosti na prezenční výuku.

