
TÝDEN 30.3. - 3.4. 2020

Milá 5.A,
zdravím vás do vašich domovů. Moc všem děkuji za krásně vypracované úkoly z minulého
týden. Je vidět, že nezahálíte a pilně pracujete. Za to vám patří velká pochvala. :)
Tento týden jsem vám opět učivo zadala podle jednotlivých dnů, abyste měli práci 
rozloženou dle rozvrhu. Můžete si ji však seskupovat i jinak podle své momentální nálady 
a energie na práci. Nenechávejte si však moc práce na konec týdne, kdy už síly ubývají.
Pokud máte k zadané látce nějaké otázky, samozřejmě stále platí nabídka, abyste se 
neostýchali zeptat se mě. :)
Přeji vám, ať jste hlavně zdraví a ať se vám práce daří. :)
Veronika Boušková

PONDĚLÍ – 30.3. 2020
ČJ – učebnice 98/4,6,7a – ústně; 98/5 a 7b písemně do sešitu
ČT – vlastní četba
2xM - učebnice str. 80/4,5; 81/6,7,8 vše do sešitu

ÚTERÝ – 31.3. 2020
ČJ -  učebnice 99/1,2 – ústně; 99/3 písemně do sešitu; pracovní sešit 14/2,3
ČT – dnes mi zašli zápisek do čtenářského deníku
VL – Vyhledej na internetu informace o Boženě Němcové a zjisti, kdy se narodila, kdy 
zemřela a čím byla významná a zapiš do sešitu na vlastivědu.
PŘV - učebnice str. 82-84 – přečíst; do sešitu odpovědět na otázky z učebnice. 84/1-6; 
pracovní sešit str. 34/1-3; 35/4,5; pustit si na youtube Byl jednou jeden život Trávení
HV – udělej rodičům radost a zazpívej jim písničku, kterou jsme se učili v tomto školním 
roce (např. Rodné údolí, Na tom bošileckým mostku, Kdyby byl Bavorov, Žádný neví, co 
sou Domažlice, Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku)

STŘEDA - 1.4.2020
2xČJ -  učebnice 99/4 – ústně; 99/5 písemně do sešitu; pracovní sešit 14/4-7, 15 - celá
M - učebnice str. 81/9,10,13,15 vše do sešitu (Pokud chceš, můžeš používat kalkulačku.)
VL + VV - V následujícím odkaze si najdi libovolnou osobnost národního obrození, která tě
zaujala. Napiš do sešitu její/jeho jméno, datum narození a čím byla/byl 
význámná/významný. Nakresli co nejpřesněji její/jeho podobiznu (pastelkami, tužkou).
Osobnosti národního obrození
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Osobnosti_%C4%8Desk%C3%A9ho_n
%C3%A1rodn%C3%ADho_obrozen%C3%AD

ČTVRTEK – 2.4. 2020
ČJ - učebnice str. 100 – pročíst modré tabulky; 100/1 ústně; napsat do sešitu nadpis 
„Zájmena osobní“, vypsat osobní zájmena z modré tabulky; písemně do sešitu vypracovat 
100/2a; ústně 100/2b,c
TV – vzpomeň si na správné držení těla a zacvič si 5 protahovacích cviků

PÁTEK – 3.4. 2020
2xM - učebnice str. 82/17 - 21 vše do sešitu
SP – zalij doma květiny - ošetři je dle instrukcí rodičů

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

http://www.kaminet.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Osobnosti_%C4%8Desk%C3%A9ho_n%C3%A1rodn%C3%ADho_obrozen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Osobnosti_%C4%8Desk%C3%A9ho_n%C3%A1rodn%C3%ADho_obrozen%C3%AD
https://www.gramar.in/cs/
https://www.matika.in/cs/

