ČJ

1. A
Čtení: čítanka
str. 98 – 103
Psaní: písanka
str. 28-31

M

PRV

Procvičovat
sčítání a odčítání
PS 41 - 47

1. B
Čtení: čítanka
str. 87 - 90
Psaní: na cvičný
papír opis str.
105 + 106

Opakování:
numerace v
oboru 5
PS 40 - 45

Náhradní učební plán na období od 11. 5. – 22. 5. 2020
2. B
3B
4.A
4.B
Čtení: čítanka
Čtení: čítanka
Práce s učebnicí
Práce učebnicí
str. 100 – 106
str. 85 – 89 + str. str. 102 - 105
str. 64 - 65
(nové písmenko
109
„ř“) - hlasité čtení
pracovní sešit
prac. sešit
pokračovat v
str. 60 - 61
pokračovat
Psaní: písanka
doplňkové četbě
str. 87 – 91 + na
Honzíkova cesta
– kapitola „Koza
procvičování
na silnici“
psacího písma
(str. 129 - 131)
psaní: písanka
str. 89 - 91
Slovní úlohy v
Sčítání a odčítání Nová uč. str 2 - 9 Práce s učebnicí
oboru 10:
do 20 podle
str. 68 - 72
učebnice str. 38
učebnice na str.
pracovní sešit
+ pokračovat v
42 – 44
str. 1 – 6
nácviku sčítání a
prac. sešit
odčítání do 10
+ pokračovat v
pokračovat
(cvičení dle
nácviku sčítání a geometrie str. 14
násobilka 6
18
vlastního výběru
odčítání do 20
v PS)

(cvičení dle
vlastního výběru
v PS)

Jarní práce na
zahradě: v PS –
skleník (viz
příloha)

Jarní práce na
zahradě: v PS –
skleník (viz
příloha)

Jarní práce na
zahradě: v PS –
skleník (viz
příloha)

Jarní práce na
zahradě: v PS –
skleník (viz
příloha)

+ opakování
druhy zeleniny
PS (viz příloha)

+ opakování
druhy zeleniny
PS (viz příloha)

+ opakování
druhy zeleniny
PS (viz příloha)

+ opakování
druhy zeleniny
PS (viz příloha)

včela
medonosná (PS
str. 36 viz
příloha)

+ úkoly v PS na
str. 37, 38

xxxxxx

xxxxxxxx

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

5. B
opakovat
vyjmenovaná
slova (učebnice
str. 70-71)
podstatná jména
– názvy osob,
zvířat a věcí
(učebnice str. 7274)
hlasité čtení dle
vlastního výběru

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

dělení v oboru
násobilek 8, 9 –
učebnice str. 5861
geometrie –
poznávat
prostorové a
rovinné útvary
(učebnice str. 86)
- opakovat
písemné sčítání a
odčítání v oboru
do 1000 +
zkoušky
správnosti
xxxxxxxx

xxxxxxx

PŘ

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Živočichové v
okolí, učebnice
str. 56 - 63
uč. 62 - 63
Ekosystém nakresli a popiš
uč. 64 - 68 život
v rybníku

VL

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

učebnice str. 54 55

strana 62 - 63
- cesta do polí,
nakresli obilí,
plodiny, škůdce

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

Voda a koloběh
vody v přírodě učebnice str. 6669
- otázky v
modrém rámečku
(učebnice str. 6769)
- cvičení z
pracovního listu –
přiložený
dokument (Voda)

učebnice str. 30 31 + okopírované
pracovní listy

Z-Evropa:
podnebí, vodstvo
(podrobné
informace v emailu)
D – 2. světová
válka (podrobné
informace a PL
v e-mailu)

MAY
podrobné
informace v
příloze

MAY
podrobné
informace v
příloze

Naše země v
dávných dobách –
Život lidí v
pravěku
- pracovní list
(přiložený
dokument)
- opakovat vše dle
sešitu
MAY
podrobné
informace v
příloze

- str. 64 - 66
- vycházka k
vodě - nakresli
kapra + popis

pracovní sešit
str. 31 - 39

A

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

opakovat slovní
zásobu,
procvičovat
probrané učivo

MAY
podrobné
informace v
příloze

Užitečné odkazy na procvičování učiva:
www.detskestranky.cz
www.naucsecist.cz
www.naucsepocitat.cz
www.naucsepsat.cz
Doporučujeme sledovat vysílání České televize pořad „UčíTelka“ a vysílání Českého rozhlasu „Rádio Junior“

