
Plán domácí výuky od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020  -  5. třída 

 

Třídní 
učitelka 

Děkuji všem dětem i rodičům, jménem všech učitelů, kteří vyučovali jednotlivým 
předmětům v 5. třídě, za zodpovědný přístup k distanční výuce. Přeji všem krásné 
odpočinkové prázdniny.  
V pondělí 22. 6. 2020 – vybíráme učebnice od žáků, kteří nechodí do školy – 12.00 – 

13.00 před učitelským vchodem. (popř. jindy, dle telefonické dohody)  
Vybíráme: ČJ, Čítanka, M, 3x Přírodověda, 2x Vlastivěda, HV 

                 (AJ – nevybíráme) 

Pracovní sešity nevyhazujte, po prázdninách bude následovat velké opakování. 
Rovněž uschovejte čtenářský deník. I přes prázdniny čtěte.  
Od žáků, kteří chodí do školy, si učebnice vyberu ve čtvrtek 25. 6. 2020. 
Prosím, aby byly učebnice zkontrolované, slepené, vygumované, podepsané a 
zapsán stav učebnice na začátku a na konci školního roku.   
Budete mít zároveň možnost vyzvednout si ručník, kapsář a věci ze šatní skříňky. 
Klíče od skříněk neztraťte.  
Vysvědčení bude žákům, kteří nechodí do školy, předáno 30. 6. v 9. 00 před školou. 
Ostatní obdrží vysvědčení ve třídě od 8.00 do 9. 00 hodin.  

AJ 2 

 

 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona) 5. ročník 

- Dnes nás čeká poslední opakování ve WORKBOOK 64/ 9,10,11,12 – 
dokončíme 

- Pracovní sešit ( WORKBOOK ) si ponecháme a doneseme do školy v září - 
budeme společně opravovat cvičení v OPAKOVÁNÍ 62 – 64. 

- Nezapomeň na project PEOPLE – doneseš ho do školy v září 
- Děkuji vám, kteří jste pravidelně vypracovávali zadané úkoly, nosili nebo 

posílali zpět do školy. Děkuji srdečně maminkám, tatínkům a všem, kteří 
vám pomáhali s domácí přípravou. 

-  Jako rozloučení s angličtinou před prázdninami ti posílám WORKSHEETS na 
procvičování (neposílej zpět) – jsou také na stránkách školy ANGLIČTINA. 

- HAVE FUN and HAPPY HOLIDAYS! Těším se na tebe opět po prázdninách 
v 6. třídě. TAKE CARE AND STAY COOL! 

ČJ V posledním týdnu dokončete opakovací cvičení v PS – str. 37 - 40.  

Využijte doporučená on-line cvičení k procvičování učiva.  


