5. třída

22. - 26. 6. 2020

Ahoj.
Učebnice si vybereme 26. 6. 2020 od 9.00 – 11.00 hod. :)
Podle nařízení ministra školství se pro den rozdávání vysvědčení ruší veškerá opatření. Nemusíme mít roušky nebo udržovat odstup. To je fajn. Pan
ministr však trvá na tom, že všichni žáci, kteří si pro vysvědčení osobně přijdou, musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti. To samé potvrzení, které
předávali žáci při nástupu do školy 25. 5. 2020. Toto potvrzení je stále v odkazu Důležité informace na webových stránkách. Stačí opravdu jen
Prohlášení rodiče o bezinfekčnosti dítěte. Prosím, abyste si ho vytiskli a 30. 6. 2020 přinesli do školy. :(
Všem rodičům děkuji za shovívavost a trpělivost. Víme, že jste to neměli jednoduché!!!
Mějte se krásně a těším se na setkání se všemi, kteří se přijdou se školou a páťáky rozloučit.
Tibor Vojtko, řed. školy
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Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Katarína Málková (malkova@zsvaldice.cz)
UČ

M

Cíl, čeho má být dosaženo

PSA

78 - 83

úlohy pro rychlíky

73 - 90

opakování , procvičování

91 - 98

sebehodnocení

- kdo má chuť, čas, energii – opakuje, procvičuje...
Zkuste aspoň něco...
- pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
- zlomky
- základní rovinné útvary
- osově souměrné rovinné útvary
- základní jednoduchá tělesa
- tabulky a grafy
- po každém celku zkus zhodnotit svou práci
(je to dobrá dovednost, nepodceňuj ji)
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Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Katarína Málková (malkova@zsvaldice.cz)
- opakování, procvičování

ČJ

Předmět

UČ

114

https://www.youtube.com/watch?v=AM-M7ZHp6Xk

UČ

115

sebehodnocení
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Cíl, čeho má být dosaženo

Vyučující
Člověk a
jeho svět
(Čajs)

Předmět

- zkus vyhodnotit svoje znalosti a dovednosti
(budu ráda, pokud mi sebehodnocení pošleš)

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)
Učebnice

Uč, PS, písanka,
čítanka

Vyučující
Práce na
počítači

technika mluveného projevu - poslechněte si geniální povídku pánů Šimka a Grossmanna
(věřte mi, stojí za váš čas)
věcné naslouchání

-----------

Rozsah
stránek

opakování dějin
 používej učebnici
 zkus vytvořit časovou osu a zapsat
na ni významné události od roku 1618

Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)
práce s
internetem

práce s internetem – hledej, co tě baví,
poslouchej písničky, pohádky ....
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Poznámka, doplnění, upozornění

Tibor Vojtko (vojtko@zsvaldice.cz)

AJ

- opakovat slovíčka
- opakovat tvorbu minulého času – pravidelná a
nepravidelní slovesa
- opakovat tvoření otá zek s DID
- opakovat tvoření odpovědí s DID, DIDN ´T

cv. 1:
vymysli 5 vět, na které můžeš odpovědět: Yes, I did. nebo No, we didn´t. Můžeš použít i jiné osoby – you, they, he, she, it. Inspiruj se u posledního
úkoly z minulého týdne
Např.: Yes, I did. – Did you play the piano yesterday?
cv. 2:
vymysli krátký rozhovor o tom, co se stalo
Např.: - Yesterda, I didn´t play football
- Did you play basketball?
- No, I played vollexball with my friend. And, what did you do on monday?
...
cv 3:
zkus najít ve slovníku 10 sloves, které mají pravidelný způsob tvoření minulého času (přidává se -d nebo ed) Správnost si ověř v google překladač.
cv 4:
zkus najít ve slovníku 5 sloves, které mají NEpravidelný způsob tvoření minulého času (mění se tvar slovesa) Správnost si ověř v google překladač.
cv 5:
opakuj si slovíčka

