ČJ

1. A
Čtení: čítanka
str. 104 – 110
Psaní: písanka
str. 32-40

M

Procvičovat
sčítání a odčítání
PS 48 – 58
(počítání po 10
do 100)

1. B
Čtení: čítanka
str. 91 - 95
Psaní: na cvičný
papír opis str.
107 - 109

Opakování:
numerace v
oboru 5
PS 46 - 52

Náhradní učební plán na období od 25. 5. – 5. 6. 2020
2. B
3B
4.A
4.B
Čtení: čítanka
Čtení: čítanka
učebnice strana
učebnice strana
str. 107 – 114
str. 90 – 96
106 - 110
65 - 66
(nové písmenko
(nácvik me, mě)
„ch“) - hlasité
pracovní sešit
pracovní sešit
čtení
pokračovat v
strana 62 - 64
pokračování
doplňkové četbě
Psaní: písanka
Honzíkova cesta
str. 92 – 96
– kapitola „Na
cestě s obědem“
a „Kulička se
vrací“

Opakování:
učebnice str. 39
+ pokračovat v
nácviku sčítání a
odčítání do 10
Dokončit
všechna cvičení
v PS

PRV

Opakování:
denní režim –
dny v týdnu PS
str. 50 – 51 (viz
příloha)

Opakování:
denní režim –
dny v týdnu PS
str. 50 – 51 (viz
příloha)

psaní: písanka
str. 92 - 96
Slovní úlohy –
učebnice str.
45/cv. 1 – 3,
47/1-6

učebnice str. 10 14

učebnice strana
73 - 77

+ pokračovat v
nácviku sčítání a
odčítání do 20
(cvičení dle
vlastního výběru
v PS do str. 41)

pracovní sešit
strana 7 – 10

pracovní sešit
pokračovat
násobilkou 7

Geometrie strana 19 - 21

Opakování:
denní režim –
dny v týdnu PS
str. 50 – 51 (viz
příloha)

Opakování:
denní režim –
dny v týdnu PS
str. 50 – 51 (viz
příloha)

Letní činnosti: PS
str. 37 - 39

Řemesla: PS str.
40, 41

xxxxxx

xxxxxxxx

5.A
Přídavná jména stupňování
přídavných jmen
(podrobné
informace a PL
v e-mailu)

5. B
podstatná jména –
rod a číslo
podstatných jmen
(učebnice str. 7576)
- opakovat
vyjmenovaná
slova
hlasité čtení dle
vlastního výběru

Souhrnné
opakování učiva
5. ročníku
(podrobné
informace a PL
v e-mailu)

xxxxxxx

dělení v oboru
násobilek 10, 0 –
učebnice str. 6163
geometrie –
opakovat
kružnice, střed
kružnice, poloměr
kružnice, průměr
kružnice – uč. str.
83-84
opakovat písemné
sčítání a odčítání
v oboru do 1000 +
zkoušky
správnosti
xxxxxxxx

PŘ

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

pracovní sešit
strana 26 - 30

Opakování
dosud
probraného učiva

Lidské tělo,
trávicí soustava
(podrobné
informace a PL
v e-mailu)

- Vzduch a vítr učebnice str. 7273
- otázky v modrém
rámečku –
učebnice str. 73
- cvičení z
pracovního listu –
přiložený
dokument
(Vzduch a vítr)

VL

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Opakování
dosud
probraného učiva

učebnice strana
32 - 33 +
pracovní listy

Z-Evropa:
obyvatelstvo +
sousední státy:
Slovensko
(podrobné
informace v emailu)
D – události po
druhé světové
válce(podrobné
informace a PL
v e-mailu)

- Naše země v
dávných dobách –
Staří Slované
- pracovní list –
přiložený
dokument
- opakovat vše dle
sešitu

A

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

opakovat slovní
zásobu – barvy,
čísla

MAY
pokračovat
v lekci,
dopracovat
všechna cvičení

MAY
pokračovat
v lekci,
dopracovat
všechna cvičení

MAY
pokračovat
v lekci,
dopracovat
všechna cvičení

MAY
pokračovat v lekci,
dopracovat
všechna cvičení

Užitečné odkazy na procvičování učiva:
www.skolasnadhledem.cz
www.ctedu.cz

