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Milí páťáci, 

 

tak jaké byly Velikonoce? Doufám, že jste si odpočinuli! Věřím, že sluníčko vás potěšilo a mohli jste se 

vyřádit venku!  

 

Tento týden si zkusíme druhý testík na WocaBee. Musím říct, že vás moc obdivuji za to, kolik sbíráte 

bodů! Jste borci! Testík bude tentokrát ve čtvrtek – budete na to mít zase celý den (nejdéle do 20.55 

hod). Minule jste nás s paní učitelkou Kocourkovou moc mile překvapili, jak vám to šlo. Hlavně vám 

chci říct, že víme, že při přehmatu na klávesnici vám to hodnotí jako chybu. Ale – když se podívám já, 

vidím přesně kdo měl jaké chyby. Takže vím, že ta slovíčka umíte perfektně!!!! 

 

Dalším úkolem bude vyplnění online pracovního listu:  https://www.liveworksheets.com/bh22787pa 

– tento list vyplníte přímo v počítači. Na konci testu kliknete na políčko FINISH, a potom se vám 

nabídne CHECK YOUR ANSWERS – ihned se vám ukáže správné řešení a vaše případné chybičky. A teď 

to hlavní: v prvním cv. vyberete správnou nabídku slovesa; u druhého cvičení je poslech – klikni na 

šipečku pod obrázky a poslechni si, jak se jmenují děti z jednotlivých zemí – do rámečku zapiš jejich 

čísla podle obrázku; u třetího cvičení vyber z variant jmen dětí, podle toho, kolik je jim let – poslech si 

samozřejmě pusť víckrát; v posledním cvičení doplň název země/národnosti/hlavního města. Stejný 

úkol mají i čtvrťáci, tak věříme, že se vám to povede bez větších problémů.  

 

A teď úkol pro děti, které nebyly připojené na vyučovací hodině s paní Kocourkovou – vyplňte si WB 

62/1, 2 a 63/4. 

 

Kdo připojený byl, udělá si diktát: https://www.youtube.com/watch?v=LM1x3fTW83U 

 

Další hodina Microsoft Teams bude s paní Kocourkovou ve čtvrtek od 10,30 do 11,30 – třeba vám 

bude dopolední hodina více vyhovovat.  

 

Ať vám jde práce od ruky! 

 

Zdar a sílu!  

Hana Novotná a Líba Kocourková 
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