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

ODEVZDÁNÍ UČIVA V PÁTEK 19. 3. 2021
 Děti z Rokytnice – doneste sešity do školy v pátek 19. 3. 2021 do 11:00.
 Chlístov – náves 11:00 hod.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 15. 3. 2021
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PS str. 6/8, 10
PS str. 6/9 (součet +, rozdíl -, součin *, podíl : )
Průběžně celý týden pracuj na PL – máš ho zadaný na 2 týdny; každý den udělej 2-3
příklady

Pracovní list str. 11 /c, d
Proskoly.cz – koncovky podstatných jmen - souhrnná cvičení
Vyplň 2 testy a ještě v pondělí odešli!

Čtení
Tiché a hlasité čtení, mimočítanková četba.
Čítanka str.100 -101 – čti pozorně

VL
AJ

Pracuj podle plánu.
Online hodina 9:00 – 9:45
 PS str. 40/1 – pozor, je to Jane (3. osoba)
 PL – Do / Does

ÚTERÝ 16. 3. 2021
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Online hodina





M







online hodina
Present simple – questions and short answers (Přítomný čas – otázky a krátké
odpovědi)
Uč. str. 47/6 – poté napiš věty do sešitu Aj – Grammar – vysvětlíme si v online
hodině
PS str. 39/5
online hodina
Slovní úlohy na dělení dvojciferným dělitelem
Uč. str. 67
PS str. 7 – sloupec vpravo – zápis čísel
PS str. 7/14 – zopakuj si písemné násobení

STŘEDA 17. 3. 2021
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online hodina
uč. str. 50 – Revision (opakování) – cv. 1-3
PS str. 40/2
Zadání v Teams – tvoření otázek + krátké odpovědi – zadání bude přístupné od
10:45 – 11:30
online hodina
uč. str. 67/9 – první sloupec (oranžový) v online hodině, druhý sloupec (zelený)
samostatně – vše piš do sešitu M - domácí
PS str. 7/11, 12

Pracuj podle plánu.
Online hodina 9:15 – 10:00
Úkol dostaneš v online hodině

Pro školy – geometrie 2 testy – odešli 17.3.2021
Základní pojmy a útvary - odkaz
https://www.proskoly.cz/test-popis-short/15/295/714f3f4c8adf316fac731363da9f597c

ČTVRTEK 18. 3. 2021
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Online hodina









online hodina
uč. str. 50/4 společně
PS str. 41/3,4
PL Unit 4 Test

online hodina
PS str. 7/13,15
Samostatně uč. str. 67/9 – žlutý sloupec – sešit M – domácí

Online hodina 9:15 – 9:45

PÁTEK 19. 3. 2021

ČJ

Online hodina

