5.ročník
Týden od 16.3. 2020 do 22.3.2020
Český jazyk
Učivo:
Čas přítomný: str.89/cv.4,6
Čas budoucí: str. 90/cv.1,2

Anglický jazyk
Učivo: Opakování 4. lekce
Uč.: s. 40, cv. 1 přečíst - zopakovat tvoření času, s. 41. cv. 5 - zopakovat, kdy používáme „on“ a „at“, s.
42 přečíst příběh.
Prac. s.: s. 83 přečíst slovíčka 4A, 4B.
Sešit: nakreslit 5 ciferníků s libovolným časem, pod to napsat celou větou, kolik je hodin.

Matematika
Učivo:
Desetinná čísla- Matematika díl č.3
str.3/cv.1,2,6,7

Vlastivěda (budeš-li potřebovat pomoc, napiš mi mail: ludmila.sajerova@seznam.cz)
Máš-li možnost, pusť si na youtube Dějiny udatného národa 73 – 77 díl
Učivo:
Učebnice str. 17-19: Život na vesnici a ve městě – přečti si a zapiš do sešitu, jak vypadal dům
postavený v 18. století (můžeš ho i nakreslit a popsat)

Přírodověda
Učivo:
Opakování ČR oblast mírného pásu str. 44,45

Týden od 23.3. 2020 do 29.3.2020
Český jazyk
Učivo:
Čas minulý: str.93/cv.1
str.94/cv.4
Rozkazovací způsob: str. 95/cv.2,3

Anglický jazyk
Učivo: Opakování 3. lekce
Uč.: s.:29 cv. 3,4 - zopakovat have/has got, str. 31 cv. 3 - vyber si 5 přídavných jmen a vymysli na ně 5
vět (do sešitu).
Prac. s.: s. 82 zopakovat slovíčka 3. lekce.
Sešit: sestavte svůj rozvrh hodin v angličtině.

Matematika
Učivo:
Desetinná čísla- Matematika díl č.3
str.5/cv.1,3,6,9

Vlastivěda
Učivo:
Sestav si jídelníček na 3 dny (nebo déle) a zapiš do sešitu. Můžeš využít tabulku:
den

snídaně

svačina

oběd

svačina

oběd

Jídelníček mi můžeš poslat mailem, nemusí být v tabulce. (mail: ludmila.sajerova@seznam.cz)

Přírodověda
Učivo:
Třídění živých organismů: str. 48-51 (udělej zápis)

Týden od 30.3. 2020 do 5.4.2020
Český jazyk
Učivo:
Podmiňovací způsob: str.97/ cv.1,2,3

Anglický jazyk
Učivo: Opakování 2. lekce
Uč.: str. 17 cv. 5 zopakovat sloveso „to be“, str. 18 cv. 1 prohlédnout si obrázek - strom rodiny a
podobný vytvořit do sešitu, str. 21 cv. 3 vytvořte otázky do sešitu.
Prac. s.: str. 81-82 přečíst slovíčka 2. lekce.

Matematika
Učivo:
Aritmetický průměr: str.8/cv.2,3,4,5,6

Vlastivěda
Učivo:
Učebnice str. 20: Opiš si do sešitu „Zopakuj si“ a písemně odpověz

Přírodověda
Učivo:
Společné znaky člověka s ostatními živočichy str. 53 (udělej zápis)
Opakuj str. 52 - otázky

Týden od 6.4. 2020 do 12.4.2020
Český jazyk
Učivo: Opakování: Slovesa: str.98/cv.2
str. 99/cv.3,5

Anglický jazyk
Učivo: Opakování 4. lekce
Uč. str. 4 cv. 1 přečíst, str. 6 cv. 2a doplnit neurčitý člen (připomenutí viz odkaz
https://www.youtube.com/watch?v=G_4UDmg3FiY).
Prac. s.: str. 2 (celá), str: 80-81 přečíst slovíčka 1. lekce.

Matematika
Učivo:
Zlomky: str.12/cv.1,2
str.13/cv.1,2,3

Vlastivěda
Učivo:
Zkus navrhnout dvě reformy (změny) v naší škole a zapiš si je i se zdůvodněním do sešitu

Přírodověda
Učivo:
Lidské tělo - str. 54-56 (udělej zápis)

