Speciální ZŚ Králíky, Nábřežní 130

Ročník:

5.

Týden:

9. 11. - 20. 11. 2020

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 2 – 3 H ŠKOLNÍ
PŘÍPRAVĚ! (zpracovávat zadané úkoly)
DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ!!!
Prezentace, pracovní listy na vyučovací předměty: byly zaslány emailem nebo
předány vytištěné

Informace:

Pravidelná konzultace s učiteli (učitelé ti volají – kontrolují splnění
úkolu, vysvětlují, čemu nerozumíš, seznamují tě s novým učivem) – dle
zákona je tvou povinností zvednout telefon!
Středa 9:00 – 12:00 h (Čj, Vl) - paní učitelka Dolečková
Čtvrtek 9:00 – 12:00 h (M, Př, Aj) - paní učitelka Dolečková
V TYTO DNY SE V DANÝ ČAS VĚNUJEŠ VÝUCE!
Individuální konzultace – dle domluvy s učitelem
Komunikační e-mail: zspredakce@seznam.cz
Procvičujte na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz,
www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskovamatematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz,
www.scio.cz (testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz,
www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz,
www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info

Učivo:
Jv – Hlásková spodoba znělosti – pravopis
D, T – zpracovat PL + Cvičebnice čj str. 22/cv. 2c (domácí sešit) – 11. 11.
Ď, Ť – zpracovat PL + Cvičebnice čj str. 23/cv. 3h (domácí sešit) – 18. 11.

Český jazyk

Lv – přečíst text a zpracovat úkoly:
Stromy v lese, Je tu podzim, Podzim na zahradě a v sadu, – 11. 11.
Houby, Čas, Škola – 18. 11.
Půjčená kniha z knihovny – průběžně po celou dobu, co jsi doma
Čtení – To nejlepší z Večerníčků – pracovní list P1 1 (13. 10.), PL 2 (20.
10.), PL 3 (3. 11.), PL 4 (10. 11.), PL 5 (17. 11.), PL 6 (24. 11.) – odevzdáš ke
kontrole po příchodu do školy!!!

Anglický jazyk

Přírodověda
Vlastivěda

9.11. – Vypracuj PL č. 1 – Barvy (pastelky, balónky), PL č. 2 – It is a …
11.11. - Písnička: Ten little Indians – PL č. 3 (pusť si k tomu písničku na
youtube)
13.11. Vypracuj PL č. 4 – (čísla – kuželky, balónky), zopakovat si zájmena
osobní (I, You, He, …)
16.11. Vypracuj PL č. 5 – This is a …
18.11. PL č. 6 – Pokyny při výuce (budete se učit číst při konzultaci, opis)
20.11. PL č. 7 – Dny v týdnu – 1. nalep si do sešitu slovíčka, 2. přelož slovíčka
a nalep si do sešitu
9.11. Osobní bezpečí – prohlédni si prezentaci, vypracuj PL
16.11. Lesní patra - prohlédni si prezentaci, vypracuj PL
Domov a jeho okolí
Kulturní a historické pamětihodnosti, zajímavosti – mít zpracovaný PL na
18. 11.
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Matematika

9.11. – Jednotky času – uč. s. 15/7 – určuješ jestli je celá hodina či
půlhodina ústně, PS s. 6/21, 22 (nejdříve si vynásob a napiš si číslo nad,
potom porovnej)
12.11. Sčítání a odčítání do 1 000 – Uč. s. 16/1 počítej od 1-100, od 101
– 200 a pokračuj dále do 1 000, PL s. 7/1,2
13.11. G – Úsečka – Uč. s. 71/úkol 2 – Narýsuj do sešitu geometrie 3
zadané úsečky (tužka č. 3, pravítko, rýsujeme od nuly), uč. s 72/úkol –
změř červené úsečky a podle zadání zapiš do sešitu, nezapomeň dopsat
centimetry)
16.11. Násobení stovkou - uč. s. 17/1, napiš si do sešitu, datum, s. 17/2
ústně, podívej se na číselnou osu pod tímto cvičením a opiš si ji do
sešitu, PS s. 7/3
19.11. Počítání po desítkách – uč. s. 17/3, 4 ústně, s. 18/5,7 do sešitu, PS
s. 7/4 (nejdříve se podívej, co je na ose vyznačené)
20.11. G – Měření vzdálenosti dvou bodů – uč. s. 72/6 – prohlédni si
obrázek a vypracuj úkol na s. 73 nahoře – změř a zapiš do sešitu
vzdálenosti daných bodů (pravítko)

Dokončovat pracovní listy z českého jazyka (z hodiny na další
hodinu)
M – opakovat si násobilku 1 – 10
Aj – opakovat si slovíčka
Domácí úkoly

