
Milá 5.A,
tak tu máme další týden domácího učení. Určitě jste z toho už unavení, ale věřím, že vše zvládáte,
pracujete pravidelně, ale také si nezapomínáte odpočinout. Pokud máte k zadanému učivu nějaké 
otázky, neváhejte se mě zeptat. :)
Opět v průběhu týdne napíši rodičům, kterou práci budu chtít zaslat ofocenou na e-mail.
Přeji vám, ať jste hlavně zdraví a ať se vám práce daří. :)
Veronika Boušková

TÝDEN 23.3. - 27.3. 2020

PONDĚLÍ – 23.3. 2020
ČJ – učebnice 94 – přečís modrou tabulku, 94/1,2,3 – ústně; 95/4 písemně do sešitu
ČT – vlastní četba
2xM - učebnice str. 77/8-11; 78/12,13 vše do sešitu

ÚTERÝ – 24.3. 2020
ČJ -  učebnice 95/5 – ústně; 95/6 písemně do sešitu; 96 – přečíst modrou tabulku; 96/1,3 - ústně
ČT – vypracuj zápisek do čtenářského deníku (na list papíru A4)  - termín do 31.3.
VL – pracovní sešit str. 11; pustit si na youtube Dějiny udatného českého národa 82,83
PŘV - učebnice str. 80,81 – přečíst; do sešitu odpovědět na otázky z učebnice. 81/1-6; pracovní 
sešit str. 33/1,2; 34/3,4,5,6; pustit si prezentaci PŘV - Oběhová soustava
můžete si také pustit na youtube Byl jednou jeden život Srdce, Byl jednou jeden živat Krev
HV – dopracuj zadaný referát o hudebním skladateli

STŘEDA - 25.3.2020
2xČJ - učebnice str. 96/2a písemně do sešitu, pr. sešit str. 12 celá
M -učebnice str. 78/14,15,16 vše do sešitu
VL - učebnice str. 28 - 29 – pročíst a do sešitu napsat odpovědi na otázky ze str. 29/1-4,  pracovní 
sešit str. 12;  pustit si prezentaci VL – 8.kapitola
pustit si na youtube Dějiny udatného českého národa 84,85

ČTVRTEK – 26.3. 2020
ČJ - učebnice str. 97 – pročíst horní tabulky; 97/1,3 ústně; 97/2 písemně do sešitu; pr. sešit str. 13 
celá
TV – doma se pořádně protáhni a trochu si zacvič
inspirace např. Učítelka nebo https://www.youtube.com/watch?v=hYp6leQJH6M

PÁTEK – 27.3. 2020
2xM - učebnice str. 79/18 - 22 vše do sešitu; procvičovat násobení, dělení, sčítání a odčítání do 
1000
SP – postav ze stavebnice, kterou máš doma libovolnou věc (stavbu, postavu, zvířátko, dopravní 
prostředek...) a pošli mi mailem její fotku do pátku 27.3.
VV – vystříhej z barevného papíru výzdobu na okna (pro inspiraci posílám pár obrázků)

Doporučuji procvičování na stránkách:
https://www.matika.in/cs/
https://www.gramar.in/cs/
http://www.kaminet.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=hYp6leQJH6M
http://www.kaminet.cz/
https://www.gramar.in/cs/
https://www.matika.in/cs/


Inspirace na VV


