
Jílovice 15. března 2021 

Pozdrav všem z 5. třídy 😊, 
další týden u monitoru je za námi. Učení u počítače se zatím nechystá na odchod, tak jen 

doufejme v co nejkvalitnější připojení.  

Úkoly posíláte, až na výjimky včas, tak jsem vás chtěl takto pochválit a povzbudit v dalším 

učení. Vím, že je to pro vás těžké, ale zatím to jinak nejde! 

Připravil jsem pro vás další porci cvičení. U sloves doplníme podmiňovací způsob a celou 

kapitolu si zopakujeme. Ze slohu si připomeneme jednotlivá povolání 😉. 

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

Český jazyk 

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

1. V učebnici  projděte postupně strany 97 - 99. Pročtěte si je a žlutý rámeček 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 13 a 14. 

3. Sloh – v učebnici si projděte stranu s číslem 100 a v PS vypracujte stranu 15.  

4. Čtení – udělejte si pořádek ve svých zápiscích ze čtení. Opravte, dočtěte, dopište vše, 

co jste nestihli v předešlých hodinách. Dalším úkolem bude zase nahrávka do chatu. 

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

tak chutě do práce😊. Zkuste, jestli vám půjdou zprovoznit výukové programy na 

stránkách www.didakta.cz . Musíte si spouštěcí soubor napřed stáhnout, nainstalovat a 

spustit.  Přístupové heslo naší školy je CKV8. V programu spusťte ohebné slovní 

druhy OSD 1 a OSD 2. 
        https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida 
        https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas2.htm 

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

možností zůstává odevzdání sešitů do vestibulu školy.  

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 

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      
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