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Český jazyk

 35 - doplňte na fólii a zkontrolujte podle https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?

opentitle=Cesky_jazyk5/Cesky_jazyk5.mc&pageord=17

 35 - přepiš si modrou tabulku do sešitu a nauč se

 35/13 - napiš do sešitu. Vybírej slova z tabulky.  35/14 - se jen přečti.

 PS 19/4,5 

Matematika 
 41/1 - zopakuj si a doplň do sešitu

 41/ 2 - prostuduj si a na fólii doplň

 41/3 - přepiš do sešitu

 41/4 - dva sloupečky, nezapomeň ihned kontrolovat 25 852 : 3 = 8   hned 8 . 3 = 24 (1). Tento 

úkol vyfoť a pošli mi do 3.11 do 15:00. Úkol bude hodnocen.

 Vysvětleno pěkně je zde: https://www.youtube.com/watch?v=237fxJ5nq04

English  
 22/1 poslechni si a opakuj - i několikrát. Dny v týdnu se nauč nazpaměť.

 22/2 - opět si poslechni. Dny, které uslyšíš si zapiš do sešitu.

 22/3a - několikrát si poslechni a pak odpověz písemně na otázky. Otázky si opiš. Kdo zvládne 

celou větou, kdo ne jedním slovem nebo číslem. Např. How old is Erica? 47

 22/4a - rozhovor si přečti nahlas. Hrej obě role.

 pro zájemce připomínám, že přepisy rozhovorů jsou výše na stránce.

 PS 75 - slova část D do slovníčku

 PS 18/1,2,3 - řešení zase najdete výše na stránce

Přírodověda
 dnešní výuka se týká hlavně testu. Podobně budou vypadat i úkoly  v Miscosoft Teams s tím 

rozdílem, ze budete vybírat odpovědi přímo v aplikaci. Těším se na to.

 test vložím na stránku tak, abyste jej měli v pondělí ráno k dispozici

 postupuj podle pokynů, s otvrání, stahováním, ukládáním a posílánám souborů ti někdo 

může pomoci, ale test vypracujte úplně sami. Věřím vám.

 ulož si tabulku do PC a otevři. To umí DOCX verze. Můžeš odpovědi vpisovat přímo do 

tabulky. Ideální verze je poslat mi vyplněnou DOCX tabulku do mailu. 

 pokud to z nějakého důvodu nepůjde, vytiskni si PDF verzi, tam dopiš údaje, vyfoť a opět 

pošli.

 pokud ani  toto nebude možné, opiš si tabulku na papír a pošli foto. A nyní už test.

 test 1 si ulož do PC a otevři - DOCX verze, nebo otevři přímo v prohlížeči. Umí to PDF verze. 

Není potřeba test tisknout, ale je to na vás.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk5/Cesky_jazyk5.mc&pageord=17
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  nejdříve si pečlivě přečti všechny otázky, spoustu odpovědí budeš vědět hned, pak postupně 

vybírej jednotlivé odpovědi. Do přichystané tabulky píšeš jen a,b, nebo c.

 každá otázka má jednu správnou odpověď

 co nebudeš vědět si úplně klidně najdi v učebnici, v pracovním sešitu nebo jinde. Jediná 

podmínka je, že ti odpověď neřeknou rodiče. Pokud ale budeš potřebovat, můžou ti pomoci s

hledáním. Hledej třeba i v online učebnici nebo na netu.

 vyplněnou, podepsanou tabulku mi pošli a já vyhodnotím a odpovím. 

 termín odeslání - úterý 3.11.2020 do 15:00
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