5. ROČNÍK
Tento týden sešity neodevzdávej.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 18. 1. 2021
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Písemné násobení jednociferným činitelem
Uč. str. 54/1 – sešit M – domácí
PS str. 26/1, 2 + bílé sloupce vpravo (někteří už mají)
webový portál www.proskoly.cz – Matematika- Násobení– Písemné násobení – Písemné
násobení jednociferným činitelem
o https://www.proskoly.cz/test-popisshort/15/326/7bc9e4f389954e0315625897e8826878

ČJ

VL
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o Test si dělej do té doby, dokud nebudeš mít alespoň 8 bodů
PS 1 str.37 - vypracuj, nadepisuj vzory
vlastní kniha
pracovní list - po-str. 65
Výukový plán máš k dispozici – platí pro celý leden.


PS str. 30 – ověř si své pokroky – celá strana
o Cv. 3 – nejprve si pozorně prohlédni rozvrh a na základě rozvrhu tvoř otázky a
odpovědi
o When – Kdy -> When have you got (school subject) – Kdy máte…?
o Double period – dvouhodina

ÚTERÝ 19. 1. 2021

ČJ
AJ

Online hodina




online hodina
kontrola PS str. 30, po online hodině – PS str. 31/4,5
vypracuj si samostatně test – máš vložený v PS

M






online hodina
uč. str. 54/3,4,6 v online hodině
uč. str. 54/7 samostatně po online hodině – sešit M - domácí
PS str. 26/3

STŘEDA 20. 1. 2021

AJ




online hodina
uč. str. 37 – Science: we are animals, too.
o Popis lidského těla
o Popis zvířecího těla

M






online hodina
uč. str. 55/10,11 v online hodině
uč. str. 55/13 a), b) samostatně po online hodině– sešit M – domácí
PS str. 26/4,5,6
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Výukový plán máš k dispozici – platí pro celý leden.
Úkol dostaneš v online hodině
opakuj si probrané učivo, využij sešit do geometrie

ČTVRTEK 21. 1. 2021
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Online hodina




online hodina
uč. str. 40 – What’s the time, please? – v sešitě máš vložený list, který si nalep do sešitu
Aj – Grammar
PS str. 32/1

M





online hodina
uč. str. 55/15,16 v online hodině
uč. str. 56/18 – samostatně po online hodině - sešit M – domácí

PŘ

Uč. str. 42 – 44, PS doplň do str. 24

PÁTEK 22. 1. 2021

ČJ
PŘ

Online hodina
vlastní kniha
pracovní list - pá – str. 66
Uč. str. 42 – 44, PS doplň do str. 24

