
Úkoly   na   týden   16.   -   20.   března  
Matematika:  
Projít   v   učebnici :    22/1,   3     +    23/4,   7    +    24/9  
Zápis   do   ŠS:      Porovnávání   desetinných   čísel  
                           -str.24   (opiš   oba   rámečky)   +   str.25  
Cvičný   sešit:    24/10,   11,   12    +    25/13,   14,   16  
PS:     6/4    +    7/5,   6,   7,   8,   9,   10    +    8/11,   12,   13  
Cvičný   sešit   –   sbírka:     56/25,   26    +    57/27   až   32    +    58/33    +    59/35,   36  
                          (   kontrola   podle   výsledků   str.166)  
Onlinecviceni.cz    M5   –   10   –   02  
 
 
Vlastivěda  

- zkontrolovat,   zda   mám   dopsané   poznámky    (poslední   2   lekce:    Česká   kultura   a  
společnost   ve   2.   polovině   19.   století    a    Hospodářský   rozvoj   českých   zemí    -   pokud  
tyhle   poznámky    nemáš   nalepené   v   sešitě,   napiš   mi   e-mail,   pošlu   ti   je)  

- přečíst   a   zopakovat   1.   světovou   válku   na   straně   63,   64   v   učebnici  
- pokus   se   odpovědět   na   otázky   na   str.   65   -   odpovědi   mi   napiš   do   e-mailu  

( novotna@zshorepnik.cz ),   stačí   napsat   číslo   otázky   a   rovnou   odpověď  
 
Anglický   jazyk :   po   návratu   do   školy   nás   čeká   test   3.   lekce!!!  
opakujte   si    CD   rom   3.lekce,   jak   jsme   zvyklí   -   gramatika,   slovíčka,   situations,   culture,  
games  
Vypracuj   projekt    My   school    podle   učebnice   str.   39   your   project  
Ve    Wordu  
např.   
We   are   in   class   5.  
There   are   ….   girls   and…...boys   in   my   class.   There   is   a   gym   in   my   school.   There   is   a   …..in  
my   school.,   Cokoliv   můžeš   popsat,   co   tu   máme.   Použij   slovník   seznam.  
My   favourite   subject   is…….  
I   am   good   at……..  
I   like………  
I   don’t   like………  
I   am   bad   at…….  
A   tabulku   se   školním   rozvrhem,   máme   ve   školním   sešitě. Datum   odevzdání   do   23.3.   pondělí  
pošli   na   mail:   pavlu@zshorepnik.cz  
Obrázky   nemusíš .  
 
Přírodověda  
Dýchací   soustava   -   uč.   78   -   79   přečíst  

- PS   str.   32   kap.   26   vypracovat   úkoly   1-4  
- zápis   do   sešitu   pošlu   na   školní   g-mail  

 
 

mailto:novotna@zshorepnik.cz


Český   jazyk  
Opakování   předložek   s,z  
Spojky,   souvětí   uč.   s.   105  
Příslovce   uč.   s.   106  
 
Čj   školní   sešit   -    uč.s.   105/23,   106/26,   107/29,   107/30,   109/6  
DÚ   -    uč.   s.   109/5  
PS   -    24/3   celá   strana,   25/4,5,6,   26/8,9  
Doporučuji   procvičování   na   


