5. ROČNÍK
Vyzvednutí sešitů:
 Rokytnice – 8:30
 Chlístov – 9:00 (náves)

ODEVZDÁNÍ UČIVA V PÁTEK 19. 2. 2021
 Děti z Rokytnice – doneste sešity do školy v pátek 19. 2. 2021 do 11:00.
 Chlístov – náves 11:00 hod.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 15. 2. 2021
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PS str. 30/9,10
Uč. str. 62/18 – sešit M – domácí
- učebnice str.70/7– napiš do ČJ –D a vypiš pod cvičení přídavná jména
PS-2 str.2/1,2,3

ČTENÍ
- čítanka str. 86 - 87- tiché a hlasité čtení, vypracuj úkol A do sešitu čtení na str. 86, úkol
A do sešitu čtení na str. 87
Pracuj podle plánu.


Oboustranný pracovní list na hodiny
– tento list bude známkovaný (máš přiložený v sešitě) – odevzdáš v pátek s ostatním
učivem.

ÚTERÝ 16. 2. 2021
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Online hodina







online hodina
Present simple – uč. str. 43/3,5 – kladný a záporný tvar
po online hodině: přečti si text na str. 42 – do sešitu Aj- Grammar napiš o svém dni –
stačí 6 vět.
online hodina
PS str. 31 – společně cv. 11, 12,13,15, 16
Po online hodině PS str. 31/14

STŘEDA 17. 2. 2021
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online hodina
Prepositions – předložky – PS str. 35/3
Po online hodině: PS str. 35/4 – nejprve si očísluj obrázky, jak jdou za sebou, poté
napiš věty – pracuj s učebnicí (str. 42)
online hodina
opakování aritmetiky
po online hodině - PS str. 32/2,5,6,7
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Pracuj podle plánu.
Úkol dostaneš v online hodině
Úkol z minulého týdne PS – 2. díl str.41/1,2,3
Při práci používej trojúhelník s ryskou – budeš sestrojovat kolmé přímky!

ČTVRTEK 18. 2. 2021
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Online hodina

online hodina
 uč. str. 43/6
 po online hodině PS str. 35/5
 PL – My day
 online hodina
 PS str. 32/1,3,4,8 – bude na známky
Viz soubor na webu – Přírodověda 4. + 5. ročník

PÁTEK 19. 2. 2021
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Online hodina
Viz soubor na webu – Přírodověda 4. + 5. ročník

