AJ 5. třída – Mgr. L. Lemonová lemonova@zskolesovice.cz
– učebnice strana 49 opsat do slovníčku nová slovíčka (hudební nástroje).
dále učebnice strana 50 cvičení 1, 2, 3
Procvičování na těchto stránkách:
https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Přírodověda 5 – Mgr. M. Zápalová
Moc vás opět zdravím, minule jste si měli přečíst kapitolu o šikaně a týrání (str. 79-80). Teď
odpovězte na otázky v učebnici na str. 80/1-5 zezadu do sešitu, pokud sešit nemáte, pište na
papír a odpovědi mi můžete poslat emailem. Dále si pročtěte kapitolu Soužití mezi lidmi
učebnice str. 76-78. V případě nejasností a dotazů pište na email zapalky@arborea.cz

Domácí příprava V. třída : Mgr. Dana Hlaváčková hlavackova@zskolesovice.cz

Český jazyk - učebnice – procvičování zájmen – vše do str. 110
- učebnice - číslovky, druhy číslovek- do str.118
-učebnice – příslovce – str. 120 – 122
-učebnice – stavba věty (věta a základní větné členy,
podmět vyjádřený a nevyjádřený)
str. 123 – 124
-pracovní sešit – vše do str. 27
-učebnice – podmět několikanásobný, podmět rozvitý, přísudek
slovesný, přísudek několikanásobný
str. 125 – 128
-pracovní sešit – vše do str. 30 cv. 1, 2 – přísudek
několikanásobný
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk?scroll=400#true
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/tvary-zajmenprivlastnovacich/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8
Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid
https://ucebnice.online/
Matematika – učebnice 2. díl – obor velkých čísel vše do str. 15
-učebnice 2. díl – obor velkých čísel, desetinná čísla – do str .21
-učebnice 2.díl – převody jednotek (jednotky délky, objemu,
hmotnosti, času),
-výpočty části z celku učeb. str.20 – 34
-pracovní sešit do str. 28 (vynechat str. 15)
- učebnice – procenta, záporná čísla
- str. 35 – 39
- pracovní sešit – str. 29 - 32

Geometrie – osová souměrnost – učebnice str.43 – 47
-pracovní sešit str. 34 – 35
-geometrická tělesa – učebnice str. 48 – 49
-pracovní sešit str. 37
-pracovní sešit str. 44, 45
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika#true
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://www.matyskova-matematika.cz/
Vlastivěda – učebnice str. 53 -62
přečíst články a odpovídat na otázky za články
- učebnice str. 63- 68
přečíst články a odpovídat na otázky za články
Další příprava : ve všední dny sledovat v dopoledních hodinách výuku na ČT 2

Zvolit si knihu, přiměřenou věku, přečíst ji a zpracovat referát – obsah

