
 Domácí vyučování    20 .4 . – 24 . 4 . 

ČJ   Opakování vzorů podstatných jmen 

       DEŠTNÍK s. 31/ A, B, C 

      Slovesa – uč. 97/ žlutá tabulka – zopakuj si o slovesech 

                     - zápis do sešitu  - přehled - posílám mailem. 

       Uč. 97/1a,b,c – do sešitu: vypsat slovesa , určit osobu, číslo a čas 

                                                    vzor:  znáte – 2.os. , č.mn. , čas přít. 

      Uč. 97/3 podle zadání 

      PS  57//1,2 podle zadání  

      Jednoduché a složené tvary sloves – uč. 98/ žlutá tabulka  -přečti si  

      Uč. 98/1a,b,c,     2 a,b  

      PS  s. 58/ 1 – 4  

M   Čísla nad 1 000 000   uč. 107   zopakuj si řády – tabulka 

       Zápis čísel a porovnávání  uč. 107 /2 do sešitu 

     Uč. 108 /4 – 13 piš podle zadání do sešitu 

     109 /15  rozvinutý zápis čísel 

              /16  zaokrouhlování čísel – piš jen zaokrouhlená čísla 

            / 17 ,18, 20 , 21  do sešitu 

       Uč. 111/ 1 piš jen výsledky na proužek papíru 

              111 / 2, 4,5 počítej do sešitu 

Př    Ekosystém LOUKA  uč. s. 44, 45 – podívej se na obrázek  a hledej v něm živočichy  

                                                                  a rostliny podle čísel  

       uč.  s. 46 – 47  Rostliny na loukách -  přečti si + obrázky 

       zápis do sešitu – posílám mailem  

VL -  Pardubický kraj – uč. 22 ,23   přečíst + zápis  (tučně vytištěné) 

        Slepá mapka – podle učebnice s. 22       



 

 Angličtina 20.4. – 24.4.  

Hello my little friends, how are you?   

Věřím, že se máte všichni moc krásně a jste zdraví. Na tento týden jsem si pro vás připravila 

trochu odlehčení. V prvé řadě tady najdete řešení k cvičením z minulého týdne.  Další část se 

skládá z práce na tento týden. Protože je situace taková jaká je, tak jsem pro vás nachystala 

test, kterým budeme vždy uzavírat jednotlivé lekce v knize.  Ukončili jsme unit 1, tak se 

podíváme na to jak vám to jde.   

Řešení:  

Uč. Str. 16/2   

2- Brazil  

3- Australia  

4- Italy  

5- Britain  

6- France  

7- Russia  

8- The USA  

9- China  

PS str. 12/1  

2- l          7- k  

3- g         8- e  

4- f          9- c  

5- I          10- d  

6- j          11- k  

12/3  

2- I´m from Spain.     3- I´m from Russia.    4- I´m from Britain.  5- I´m from China.   6- I´m from 

The Czech republic.  ( před naší republikou je správně vždy určitý člen THE, někdy se může z 

úsporných důvodů vynechat , někde jste mohli vidět nápis vyrobeno v ČR – made in Czech 

republic, ale pamatujte se členem je to správně).  



Dřív,  než se vrhnete na test je dobré si zopakovat věci z lekce jedna: pokyny, množné číslo u 

podstatných jmen – pozor na nepravidelné tvary!, dále věci jako full name, nickname, 

telephone number, numbers.  

Instrukce k testu  

Test se skládá z 8 cvičení /2strany/. Skládá se z poslechu, čtení, gramatiky  a slovíček.  U 

každého cvičení je vždy uvedený příklad, jak by to mělo asi vypadat a pak následuje cvičení 

samotné. Je to pouze opakování všeho co jsme probrali, takže EASY. Každý test začíná 

poslechem, ten ale teď nemám přístupný, takže cvičení jedna – poslech NEDĚLÁTE. Test 

začínáte cvičením 2. Poradím vám strategii, jak s testem začít. Nejprve se podívejte na 

jednotlivá cvičení, už od pohledu si je rozdělíte podle sebe na lehčí a těžší. Až si sami 

rozhodnete, které cvičení je pro vás nejjednodušší, tím začněte. Postupujte od nejlehčího  k 

nějtěžšímu, takovým způsobem získáte čas na přemýšlení u těch těžších cvičení.  Víte, že ve 

třídě jsme omezeni časem.   

cv. 1 - NEDĚLEJ  

cv. 2 – Čtení – přečti si text, odpověz na otázky. V příkladu máme otázku: What´s J.P´s full 

name? tady musíme vědět, že full name je celé jméno. Odpovíme – His full name is John Paul 

Webber. Odpovědi jdou za sebou, tak jak otázky, takže odpovědˇna první otázku najdu na 

začátku textu a na poslední otázku někde na konci textu.   

cv. 3 – Napiš celé věty s neurčitým členem a/ an , prostě jen opíšete větu a tam kam patří 

neurčitý člen, tak napíšeš.  

cv. 4 – spoj obrázky s pokyny  

cv. 5 – oprav chyby ve větách ( je  to na množné čílso)  

cv. 6 – napiš čísla  

cv. 7 – vyber (zakroužkuj ) správné slovíčko k brázku  

cv. 8 – doplň věty – jde o rozhovor mezi Luke and Emily.   

Zpracování testu: můžete vytisknou, pokud máte možnost. Pokud ne, napište do sešitu –

ČITELNĚ ( víte jak to u mě chodí, co nepřečtu –jako že není) nezapomeňtě označit cvičení  - 

dejte na to pozor!!! Vypracované testy ofotit a zaslat na vagnerovam@1.zsspk.cz,   nebo 

jednoduše poslat přes messenger do 26.4. (připomínám, že jsem od některých do dnešního 

dne ještě nedostala projekty, to že jsem obdržela Váš project jste mohli poznat podle toho, 

že dávám zpětnou vazbu a připomínky.)  

GOOD LUCKJ M.V.  

Test v příloze.  



Dobrý den, níže zasílám odkaz a heslo k aplikaci WOCABEE.  Vytvořila jsem  skupinu vaší třídy 

ve které jsou balíčky se slovíčky, která probíráme, nebo už jsme probrali. Účelem je si 

zapamatovat a opakovat slovíčka formou hry, testíku. Slovíčka budu přidávat každý týden. 

Vše co uděláte, já uvidím. Když se přihlásíte na tuto stránku – použijte svůj kód, který je 

zadaný níže pod vašim jménem – každý má svůj vlastní!!!   

Co je WocaBee?  

 Jedná se o inovativní aplikaci, která výrazně pomáhá studentům s učením se slovíček 

jakéhokoliv cizího jazyka. Funguje online a na každém zařízení: počítač, tablet, mobil (není 

potřeba ji instalovat).   

Jak postupovat dále?  

 Spolu s tímto dokumentem jste obdrželi i postupy v PDF souboru. Všichni uživatelé, t.j. 

učitelé a žáci, by se teď měli podle nich v aplikaci zaregistrovat. Po registraci se budou moci 

do aplikace přihlásit (pomocí jména + zvoleného hesla). Poté už jen v nastaveních zadají 

šestimístní kód, na základě čehož jim bude jejich třída automaticky přirazena a žáci ji uvidí v 

aplikaci. Tip: Registraci doporučujeme žákům vykonávat za účasti rodičů.   

Po registraci a přiřazení tříd můžete začít aplikaci plnohodnotně používat . Vyučující zadává 

1-2x týdně slovíčka formou tzv. balíků, přičemž jeden balík může obsahovat 8-20 slovíček). 

Poznámka: splněný domácí úkol = 3 zelené ikonky Za splnění úkolu, jako i za následné 

procvičování, získávají žáci body, tzv. WocaPoints. Vyučující má přehled: • Kdo má/nemá 

splněný domácí úkol • Které slovíčka dělaly žákovi největší problémy • Jaký je žebříček bodů 

ve třídě • Kdy se žák do aplikace naposledy přihlásil WocaBee pracuje s každým žákem 

individuálně a používá při tom tzv. umělou inteligenci. Zjednodušeně řečeno: všímá si, kde 

dělá žák chyby a problémové slovíčka s ním následně procvičí víckrát. Aplikace dokáže 

slovíčka i hlasitě přečíst, takže žáci se snadněji naučí správnou výslovnost. Kromě toho máte i 

možnost spustit v aplikaci písemku, která je ihned vyhodnocena Doporučený postup: A) 

Seznamte žáky s aplikací: „Žáci, ode dneška budeme používat na učení slovíček novou 

aplikaci WocaBee. Rozdám vám kartičky s jednoduchým postupem. Aplikace vám bude 

fungovat jak na počítači, tak na telefonu nebo tabletu. Stačí mít připojení na internet. 

Průběžně vám budu zadávat balíky slovíček, které si za domácí úkol procvičíte. Kromě toho v 

aplikaci získáváte body…“  www.wocabee.app  

 

                                                    


