5. ROČNÍK
Vyzvednutí sešitů:
 Rokytnice – 8:00
 Chlístov – 8:15

ODEVZDÁNÍ UČIVA V PÁTEK 5. 3. 2021
 Děti z Rokytnice – doneste sešity do školy v pátek 5. 3. 2021 do 11:00.
 Chlístov – náves 11:00 hod.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 1. 3. 2021

M
ČJ

 uč. str. 65/17 a), b) - sešit M – domácí
 uč. str. 66/1 – sešit M – domácí
učebnice str.77/2, 3– napiš do sešitu ČJ- D
Pracovní list - tučňák str. 41 /2,3,4
- Proskoly.cz – procvičuj vyjmenovaná slova - souhrnný test – vyplň 2 testy a ještě
v pondělí odešli!

Čtení

VL
AJ

Pracovní list- str. 83,84 - přečti a vypracuj
Tiché a hlasité čtení, mimočítanková četba.
Pracuj podle plánu.
Online hodina 10:00 – 10:45
 www.proskoly.cz – Cizí jazyky – Anglický jazyk – Aktivity ve volném čase – výběr
obrázku dle slova – výběr slova dle obrázku - každý test si udělej dvakrát

ÚTERÝ 2. 3. 2021

ČJ
AJ

M

Online hodina












online hodina 9:15 – 10:00
Present simple – přítomný čas prostý – kladné a záporné věty
uč. str. 45/8 – druhá část (Chinda)
cv. 9 – What do you do in your free time? (Co rád děláš ve volném čase?)– Aj –
Grammar – napiš 4 věty – inspiruj se textem o Pavlovi a o Chindě
www.proskoly.cz – Cizí jazyky – Anglický jazyk - Aktivity ve volném čase
Zadání v Teams – Aktivity ve volném čase – zadání bude přístupné od 10:15 – 11:00
online hodina
Písemné dělení dvojciferným dělitelem – zkrácený zápis
Uč. str. 66/2 společně první sloupec
PS str. 5/2
PL (21)

STŘEDA 3. 3. 2021

AJ





online hodina
Sports
PS str. 38/1




M
VL
ČJ
G

www.proskoly.cz- Cizí jazyky – Anglický jazyk – Sport
Po online hodině: PS str. 38/2
o One more musical instrument (hudební nástroj – dohromady jsou v tajence 3
hudební nástroje)
o Six sports – 6 sportů
o One place where you play sports – místo, kde můžeš sportovat (chodit běhat,
na inline brusle, na kolo)
o One place where you go swimming – místo, kam chodíš plavat

 online hodina
 uč. str. 66/2 – společně druhý sloupec
 PL (23)
Pracuj podle plánu.
Online hodina 9:15 – 10:00
Úkol dostaneš v online hodině
Osová souměrnost - prac. list str.24
PS – str.44vcc - vypracuj
Rýsování čtverce a obdélníku - prac. list str.17,18
Tyto úkoly máš zadané i na příští týden, práci si rozděl.

ČTVRTEK 4. 3. 2021
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M
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Online hodina



uč. str. 46 – komiks – Jaký sport Millie hraje?
Zadání v Teams – Sports + překlad vět – přístupné od 10:00 – 10:45
 online hodina
 uč. str. 66/2 – společně třetí sloupec
 PS str. 5/1,3
Online hodina 9:15 – 9:45

PÁTEK 5. 3. 2021

ČJ

Online hodina

