
Jílovice 29. března 2021 

Zdravím všechny moje páťáky, 
další týden učení na dálku je za námi.   

Podle posledních zpráv bychom se mohli možná ještě v dubnu vidět. Tak si počkáme, co na nás 

ministerstvo školství přichystá 😊! Už aby to bylo… 

Připravil jsem pro vás další procvičovací várku. Jenom připomínám, že tento týden začínají 

velikonoční prázdniny, tudíž on-line výuka bude pouze do středy.  Učíme se o zájmenech, která 

nejsou vůbec lehká. Musíme si na ně dát obzvláště pozor😉. 

 Takže s chutí do toho, půl je hotovo, ale samo se nic neudělá! 😊 

Český jazyk 

1. V učebnici  pročtěte strany 103, 104 a 105. Žluté rámečky si prostudujte, ale 

neopisujte je do školního sešitu. Tam si akorát kromě potřebného nadpisu překreslete 

hnědou tabulku se zájmeny já, ty a se na straně 103 nahoře!  

2. V pracovním sešitě vypracujte stranu 18. 

3. Do školního sešitu vypracujte z učebnice cvičení 104/6. 

4. Čtení – udělejte si další zápis do čtenářského deníku z knihy, kterou tento týden 

přečtete či jste ji v poslední době přečetli. Deník budete odevzdávat hned při nástupu 

do školy! 

5. Na internetu si na těchto stránkách můžete vše procvičit. Doufám, že se vám podařilo 

zprovoznit výukové programy na stránkách www.didakta.cz.  Připomínám přístupové 

heslo naší školy - CKV8. 

Další odkaz je hlavně na procvičování probrané látky. 
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm 
 
 

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

možností zůstává odevzdání sešitů do vestibulu školy. Za tento týden budou opravené 

donesené sešity k vyzvednutí připraveny až v úterý 6. dubna odpoledne! Důvodem jsou 

velikonoční svátky. 

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, učíme se ale 

jenom do středy 31. března. Potom jsou velikonoční prázdniny. Pokračovat tedy budeme 

v úterý 6. dubna.  

 

S pozdravem Jiří Havel 
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