
Úkoly na týden 18.5. - 22.5. (úkoly dělejte postupně během celého týdne) 
 

 

Ahoj čtvrťáci, milí rodiče, 

         čeká nás poslední týden před dobrovolným nástupem školní docházky. V češtině se 

podíváme na slovesné způsoby, v angličtině budeme opakovat a dozvíte se něco nového o 

českém státě a o rostlinách na poli.  

        Výuka v dalším týdnu zůstává pro ty, kteří zůstávají nadále doma, neměnná. Ti, kteří budou 

25. 5. 2020 nastupovat, se bližší informace ohledně organizace dozví v průběhu tohoto týdne. 

(Pokyny dojdou mailem.)  

         Věřím, že se nám všechny dané úkoly podaří plnit   

 

NOVĚ! Každému žáku byl školou vytvořen jeho vlastní mail s heslem. (Též dojde mailem.) Tyto 

maily budou využívány v rámci výuky v 5. třídě a pro setkání online – teamchat.  

           

V případě dotazů či nejasností kontaktujte kdykoliv na:  

iva.sysova@zsnedvedice.cz, whatsapp, messenger 

v případě matematiky na e.simeckova@email.cz, whatsapp, messenger 
 

A jdeme na to: 

Č       slovesný způsob – uč. str. 106 – 109 – naučit se žluté tabulky!   

              uč. str. 106/3, 107/3  - ústně            

              uč. str. 107/4, 109/4 – do sešitu 

              PS – str. 62/2, 3, str. 63/2, 4 

              Dobrovolný – uč. str. 110/1   

 

M      Opakování: 

             uč. str. 104 cv. 1, 2 (dva sloupce), cv. 5 - školní sešit  

             uč. str. 104 cv. 3,6 - dobrovolný úkol do sešitu 

             NOVÉ: 

             uč. str. 86 - číslo milion - zkuste pracovat sami  

             - přečti si tabulku, cv 1, 2  - ústně, cv. 4 školní sešit - napiš jen čísla 

             - nezapomeň při psaní číslic na malou mezeru mezi milionem a statisícem,  tisícem   
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              a stem – př. 1 254 328 

             PS str. 16 cv. 1,2,    

             dobrovolný úkol - PS str. 16 cv. 4, 5, 6, 7 

          Vypracované mi pošlete zpět. 

 

A        opakování slovesa to be – pracovní list 

               uč. str. 104 – 105 – přečíst a přeložit 

 

Př       zápis v přílohách – ROSTLINY NA POLI 

                

Vl       zápis v přílohách - PŘEMYSLOVCI 

           https://slideplayer.cz/slide/2511731/ - LUCEMBURKOVÉ – prezentace - projít 

                                       

 

 

       

 

https://slideplayer.cz/slide/2511731/

