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

ODEVZDÁNÍ UČIVA V PÁTEK 26. 2. 2021
 Děti z Rokytnice – doneste sešity do školy v pátek 26. 2. 2021 do 11:00.
 Chlístov – náves 11:00 hod.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 22. 2. 2021

M





PL – Násobení – obě strany
PS str. 4/5
PS str. 3 –sloupce

ČJ





učebnice str.74/3 – ústně
Učebnice str.74/4 – doplň a napiš do ČJ –D
Pracovní list – okopírované, sepnuté str.37/2,3

Čtení




VL
AJ

čítanka str. 94 - 96- tiché a hlasité čtení
do sešitu čtení napiš, co je to pověst – str.189
čítanka str.96 / úkol B,C – vypracuj do sešitu čtení

Pracuj podle plánu.




online zadání v Teams – přítomný čas – kladné věty a záporné
všechna slovíčka jsou ze slovníčku str. 76 !!
přehled gramatiky PS str. 69

ÚTERÝ 23. 2. 2021

ČJ
AJ

M

Online hodina





online hodina
uč. str. 44 – Free time – nová slovní zásoba; cv. 1,2
po online hodině se nauč slovíčka ze str. 76/ C Free time
PS str. 36/1




online hodina
uč. str. 63 – Písemné dělení jednociferným dělitelem
o cv. 1 – sešit M – domácí – první sloupec
PS str. 3 – celá strana

STŘEDA 24. 2. 2021
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VL
ČJ
G





online hodina
uč. str. 44/3,4,5
PS str. 36/3,4




online hodina
Slovní úlohy na dělení, uč.s tr. 64 - 65
www.proskoly.cz – Matematika – Dělení – Dělení se zbytkem – Dělení se zbytkem
trojciferné jednociferným + Dělení se zbytkem čtyřciferné jednociferným – každý test
si udělej 2x
 PS str. 4/ 6,7,8
 Uč. str. 63/1 – sešit M – domácí - druhý sloupec
Pracuj podle plánu.
Úkol dostaneš v online hodině

PS str.43/ 1,2
Uč. str.130 /6 úkol a, b

ČTVRTEK 25. 2. 2021

ČJ
AJ

Online hodina

M

 online hodina
 uč. str. 64 – 65
 PS str. 4/9,10,11
 PL Pamětné a písemné dělení – obě strany
 Uč. str. 63/1 – sešit M – domácí – třetí sloupec
Bude upřesněno.

PŘ





online hodina
uč. str. 45/8
PS str. 37/5,6

PÁTEK 26. 2. 2021

ČJ
PŘ

Online hodina

