
Jílovice 8. března 2021 

Zdravím žáčky z 5. třídy ☺, 
 

další týden vyučování „na drátě“ máme za sebou. On-line hodiny pěkně přibývají, tak jen 

doufejme, že spojení nebude blbnout 😊. Pracujete při nich velmi dobře. Využívání chatu se 

mi také moc líbí, budeme s ním pracovat i nadále. Děláte mi radost! Nezapomínejte také včas 

odevzdávat vypracované úkoly zadávané na stránkách školy! Onemocnění covidem se pořád 

v republice šíří, tak se ještě pár týdnů ve škole nesetkáme. Bohužel ☹. My se ovšem s touto 

situací popereme a vyjdeme jako vítězové!!! Na dlouhé řeči není čas, tak hurá do práce! 

 

 

Český jazyk 

V dalších dnech téma slovesa pokračuje. Opakovat budeme průběžně i vše ostatní. 

 

1. V učebnici  projděte postupně strany 93 - 96. Pročtěte si je a žluté rámečky se 

naučte.  Do sešitu školního si je potom přepište. Kdo to zvládne, nemusí je 

přepisovat doslovně, ale stačí si jen udělat poznámky.  

2. V pracovním sešitě vypracujte strany 11 a 12. 

3. V čítance si pročtěte vše na stránkách 114 - 119. Do sešitu na čtení si pak zapište 

nadpis článku, autora a co jste se z ukázky dozvěděli (stačí 1 nebo 2 věty). Obrázek 

můžete nakreslit také.  

4. Na internetu si na těchto stránkách můžete vše procvičit. Je tady toho celkem dost, 

tak chutě do práce😊. 

      https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas2.htm 

      https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida 
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm 
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm 
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm 
 
 
 

Úkoly odevzdávejte včas a nejlépe elektronicky (WhatsApp, mail). Kdo nemůže takto, 

možností zůstává odevzdání sešitů do vestibulu školy.  

To by tak asi bylo všechno. Pravidelně sledujte chat na Skypu(ten vždy i těsně před hodinou!) 

a webové stránky naší školy, mohou tam být nové informace. Rozvrh on-line hodin zůstává 

stejný. 

 

S pozdravem Jiří Havel 

 

 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas2.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm


Rozvrh on-line hodin 5. třída  

   9.00 – 9.45 hod  10.00 – 10.45 hod  11.00 – 11.45 hod  

Pondělí    Český jazyk   Matematika   

Úterý    Český jazyk    Angličtina 

Středa    Matematika  Vlastivěda, přírod    

Čtvrtek    Český jazyk  Matematika    

Pátek    Český jazyk      

 


