TÝDENNÍ PLÁN
8.6. – 12.6. 2020
Online výuka: úterý 11:00 – 11:20
Na online výuku:
- budeme opakovat slovesa
- zopakujte si, co to slovesa jsou a co u nich určujeme
- učebnice strana 98/2, 99/5, 99/6, 99/7 – na fólie – budeme dělat společně

ČJ

Týdenní úkoly:
- opakování pravopisu – https://www.onlinecviceni.cz/ (3. třída – vyjmenová slova, 4.
třída – podstatná jména – rpd mužský, ženský, střední, 5. třída – přídavná jména)
- procvičování slovních druhů - https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
- PS strana 14 /2, 3, 4, 6 (sami provedete kontrolu dle správného řešení vzadu v PS)
- pokračujte v četbě knihy
- učebnice – přečíst si článek na straně 100/1 a ústně si odpovědět a), b)
- do sešitu ČJ si zapište slovesa a určete u nich osobu, číslo, způsob a čas:
Učili bychom se Kreslil Poslouchej Uvařili byste –
Budou povídatUviděla byNezívej Spěchejte!Slovesa mi prosím zašlete - e.vesella@seznam.cz – do pá 12. 6.

Matematika: úterý – 17:00 – 17:20
Více informací v příloze
Online výuka: čtvrtek 10:20 – 10:40
1. Zkontroluj si W p.57/4 (1 am (‘m) not wearing, am wearing, 2 walk, is (‘s) walking, 3
have, are (‘re) going, 4 watches, is reading, 5 have, are writing, 6 play, are having) a W
p.59/3 (2. are these, They’re
AJ
3. is this, It’s, 4. are these, They’re, 5. is this, It’s, 6. is this, It’s).
2. Vypracuj W p.61/4, W p.60/1 a W p.54/2.
3. Ve smartu jsou všechna cvičení otevřená, aktivní, proto si můžeš dokončit kterékoli.
1. Zopakovat si oceány a moře
2. Učebnice str. 14 – Řeky – přečíst a doplnit do pracovního listu 29
ČAJS 3. Pojmy k orientaci se nauč vyhledat na mapě. K procvičování můžete využít odkazy:
- VL https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-reky-1-uroven/1205
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropa-more-2-uroven/5947
4. Učebnice str. 14 – opakování dole – stačí ústně
M

INF

Informace v příloze

1. Opakování – pracovní sešit str. 31 – Nervová soustava – celou stranu
2. Učebnice str. 54 – 55 – Smyslová soustava – přečíst a doplnit do pracovního listu č. 15
ČAJS
3. Učebnice str. 55 – otázky a shrnutí dole – odpovědi na otázky napsat do pracovního list
- PŘ
15 – odstavec Opakování str. 55

