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5. A 

 

TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 19. 10. – 23. 10. 
 

Třídní učitel:   Mgr. Martina Ringová,   martina.ring@seznam.cz ,   tel. 723916174 

Sdělení třídního učitele: 

 

Vážení rodiče a milé děti! 

      

     Opět vás zdravím prostřednictvím týdenního plánu. Zadat úkoly jsme stihli ještě v úterý 13. října ve škole, ale pro 

pořádek a také pro ty, kteří ve škole nebyli, máte zde zadání úkolů ještě jednou. Úkoly máte vypracovat do 23. října, ale 

pokud by někdo nestíhal, může je díky následujícímu prázdninovému volnu plnit až do 2. listopadu. Své práce máte 

možnost posílat vyfocené e-mailem, přes messenger, nebo je odevzdat, až ve škole, popřípadě když vás k tomu vyzvu.  

 

     Pokud by kdokoli něco potřeboval vysvětlit, pomoct, může psát nebo volat na můj mobil nebo e-mail. Budu si totiž 

zapisovat a známkovat, kdo co udělal, protože distanční výuka je již povinná. Přeji hodně zdaru do práce a brzký návrat 

do školních lavic.  

 

     Dále vás prosím o přečtení informací z webu www.zsjavornik.cz – Aktuality. Jsou zde informace o jídelně, online 

výuce atp. 

 

     Martina Ringová, třídní učitelka 

Český jazyk:    

o Shoda přísudku s podmětem – pravidla – viz malý sešit Čj - Š 

o  
o Pracovní sešit s. 56/ cv. 7, 8, 9, 10 

o PS s. 57 – O rytířích – dobrovolně 
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Anglický jazyk:    

o „Lidé“, Přítomný čas průběhový = Lekce 22, Revision 6 

o Pracovní sešit – lekce 22 - str. 58 – 59 

o PS – Revision 6 – str. 60 – 61 

 Téma: Setkání s Andym - 5. A – přepošlu vám e-mailem 

 Čas: 20. 10. ve 13:00 hod. 

 Intern. odkaz: 

 https://us05web.zoom.us/…T09 

 Meeting ID: 873 1303 7647 

 Passcode: 2BsqH0 

Matematika:  

o Písemné sčítání, písemné odčítání, písemné násobení, písemné dělení 

o Pracovní Sešit: 

  s. 7/cv. 23 + sloupec vpravo dodělat (někdo má hotové) 

  s. 8/cv. 27 

  s. 11/cv. 40, 41 + celý sloupec vpravo 

Vlastivěda:  

o ORANŽOVÁ VLASTIVĚDA PRO 4. ročník – poslední kapitola: Nástup Habsburků na český trůn 

o učebnice – přečíst až do konce 

o Pracovní Sešit – vyplnit až do konce 

Přírodověda:  

o Opakování ze 4. ročníku 

o Pracovní Sešit – str. 4 - 5 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/87313037647?pwd=Wk1xZW5tbTZzQlN0T1h4WjB4dzVnUT09

