5. ročník
PONDĚLÍ 4. 1. 2021
M

TABULKA - na tento týden máš zadaný sloupec 10 (A – Z), zadání máš na webových
stránkách (Materiály k předmětům – Matematika – Kouzelná matematika). Pracuj na
tabulce průběžně v celém týdnu.
 Uč. str. 45/13,15 – sešit M – domácí
 Zkontroluj si PS – do str. 24 máš mít vypracováno

ČJ
VL

PS str. 33

AJ

Viz. plán. Děti z Chlístova – plán práce máte v obchodě (od 10:00), děti z Rokytnice si pro
plán přijdou do školy (během dnešního dne – do 15:00).
 PS str. 75 – Slovníček – nauč se slovíčka z lekce 3C Mut’s present: další přídavná jména
– bad, big, long, new, old, short, small, thick, thin
 Uč. str. 33/3 – sešit Aj – Grammar – cvičení jsme dělali již ve škole, bude to pro tebe
opakování

ÚTERÝ 5. 1. 2021
ČJ

Online hodina – k práci si nachystej učebnici, PS, sešit do ČJ, brožuru – Pravopis
podstatných jmen rodu středního a ženského!

AJ

 online hodina
 kontrola úkolu (z uč. str. 33/3)
 uč.str. 33/4 společně
 PS str. 27/4 společně
 PS str. 27/3 po online hodině samostatně
online hodina
uč. str. 46 – ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
PS str. 25/1,2 společně
Po online hodině si zopakuj písemné sčítání a odčítání pod sebou PS str. 25/4

M

STŘEDA 6. 1. 2021
AJ

M

VL
ČJ




online hodina
uč. str. 34 – nová slovíčka – listen and repeat – po online hodině se slovíčka nauč (PS str.
75 – School subjects)
 PS str. 28/1 společně
 online hodina
 uč. str. 47
 PS str. 25/3,6 společně
 Po online hodině si samostatně udělej PS str. 25/5
Viz. plán.
PS str. 35

ČTVRTEK 7. 1. 2021
ČJ

Online hodina – k práci si nachystej učebnici, PS, sešit do ČJ, brožuru – Pravopis
podstatných jmen rodu středního a ženského!

AJ



online hodina

M

PŘ

 opakování nových slovíček – uč. str. 34/2
 PS str. 28/2 společně, 29/3 samostatně
 online hodina
 uč. str. 48
 po online hodině si udělej PS str. 25/7,8
 sešit M – domácí uč. str. 49/20
Člověk v přírodě – Subtropický podnebný pás, mírný pas uč. 36 – 39. PS – odpovídající
stránky k učivu

PÁTEK 8. 1. 2021
ČJ
PŘ

Online hodina – k práci si nachystej učebnici, PS, sešit do ČJ, brožuru – Pravopis
podstatných jmen rodu středního a ženského!
Čj čtení – četba vlastní knihy
Viz. čtvrtek

DĚTI Z CHLÍSTOVA: materiály jsou v obchodě (pondělí od 10:00 – 12:00)
DĚTI Z ROKYTNICE: pro materiály si přijďte do školy v pondělí 4. 1. 2021 do 15:00.
Tento týden materiály v pátek do školy neodevzdávej.

