
Práce na týden od 20. do 24.4.

ČJ

Téma – shoda přísudku s podmětem

- Kouknout na https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
- Učebnice str. 130 pročíst a zapsat žlutý rámeček
- Učebnice str. 130 pročíst a zapsat modré rámečky
- Učebnice str. 131 pročíst a zapsat žlutý rámeček
- Učebnice str. 131 pročíst a zapsat modré rámečky
- Pracovní sešit str. 31
- Procvičovat shodu přísudku s podmětem zde 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8C
esk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+
Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid

Čítanka - další dva texty

- Vlk a pes 103, 104
- Čarodějnice 105-109

……………………………………………………………………….

IVP  (individuální vzdělávací plán)

Opakování

- Pravopis podstatných jmen hrou 36

Procvičovat slovní druhy, pravopis podstatných jmen a vyjmenovaná slova. 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Čtení - pracovní sešit další dva texty.

M

Téma – násobení desetinných čísel, opakování

- Kouknout na https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY
- Učebnice str. 82 pročíst rámeček s vysvětlením násobení desetinných čísel
- Učebnice 82/20 do sešitu
- Pracovní sešit str. 29
- Počtářská chvilka 65-68

……………………………………………………….

IVP

Opakování body, úsečky, kolmice, rovnoběžky a počítání v oboru 0-100.

https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY


Doporučené rozvržení práce

Pondělí 20.4.

ČJ

- Pro připomenutí znovu koukni na video  https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
- Učebnice str. 130 pročíst a zapsat žlutý rámeček
- Pracovní sešit str. 31 cv. 1

M

- Počtářská chvilka 65
- Kouknout na https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY – než si video pustíš, 

připrav si malý sešit matematiky a pero. V čase 8:25 dostaneš zadané příklady. Video si 
stopneš, příklady spočítáš, a pak video opět pustíš a uděláš si kontrolu.

……………………………………………………..

Úterý 21.4.

ČJ

- Učebnice str. 130 pročíst a zapsat modré rámečky
- Pracovní sešit str. 31 cv. 2

Čítanka - Vlk a pes 103, 104

……………………………………………………..

Středa 22.4.

ČJ

- Učebnice str. 131 pročíst a zapsat žlutý rámeček
- Pracovní sešit str. 31 cv. 3
- Procvičuj shodu přísudku s podmětem zde 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8C
esk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+
Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid

M

- Počtářská chvilka 66
- Učebnice str. 82 pročíst rámeček s vysvětlením násobení desetinných čísel
- Učebnice 82/20 do sešitu

……………………………………………………..

https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid


Čtvrtek 23.4.

ČJ

- Učebnice str. 131 pročíst a zapsat modré rámečky
- Pracovní sešit str. 31 cv. 3
- Procvičuj shodu přísudku s podmětem zde 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8C
esk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+
Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid

M

- Počtářská chvilka 67
- Pracovní sešit str. 29 cv. 1, 2

……………………………………………………..

Pátek 24.4.

ČJ

- Pracovní sešit str. 31 cv. 5

Čítanka - Čarodějnice 105-109

M

- Počtářská chvilka 68
- Pracovní sešit str. 29 cv. 3, 4

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek&topic=01.+Shoda+p%C5%99%C3%ADsudku+s+podm%C4%9Btem#selid

