
Milí páťáci, 

všechny Vás moc zdravím a děkuji za Vaše odeslané práce. Jsem moc ráda, že většina z Vás mi 
napsala i krátký dopis nebo přání k Velikonocím. A budu zase moc ráda, když mi napíšete, jak se Vám 
daří. Dozvěděla jsem se, že se snažíte pracovat do školy (i když někteří se asi musíte hodně 
přemáhat..), sportujete, doma pomáháte rodičům, vaříte nebo pečete,  pracujete  na zahradě….

Já chodím do prázdné školy – dělám přípravy, kontroluji Vaši práce (zase jsem Vám něco nachystala 
na poslání – do vlastivědy i do přírodopisu) , odpoledne většinou pracuji na zahradě a chodím na 
dlouhé procházky s naším pejskem vařím a peru a uklízím…

Paní učitelka Trojánková Vás moc chválí za Vaši práci do češtiny a do matematiky.

Mějte se moc pěkně, opatrujte se, pozdravujte rodiče.

Jitka Holemářová

Domácí příprava 20.- 24. 4. 2020

Vlastivěda

1) Pardubický kraj uč. 16-17, PS 14
2) Olomoucký kraj uč 18-19, PS 15

Přečti si, vypracuj do PS, zapiš do sešitu podle osnovy, rozděl si práci do celého týdne
3) Dlouhodobá práce do 15. 5.   ( tento termín bude konečný na zaslání práce)!!

-Vyber si jeden z krajů ČR
- na formát A4(velký sešit)  nebo větší, vypracuj podle osnovy, pracuj s učebnicí, mapou nebo 
s internetem, ale piš ručně:
- název kraje, kraj. město, počet obyvatel, rozloha
-udělej si mapu nebo jenom vypiš: povrch (hory, nížiny), vodstvo (řeky), podnebí,
- napiš tam zajímavosti, které bys rád (a)  navštívila
- doplň fotky nebo obrázky
- pracuj pečlivě, představ si, že Tvoje práce bude vystavená na nástěnce, tak ať se za svou 
práci nemusíš stydět

Přírodověda

1) Procvičování (PL v příloze) trávící a vylučovací soustava- není nutno posílat

2) Kontrolní práce- Trávící a vylučovací soustava (v příloze) , pošli mi to,    prosím vypracované do 
24. 4.(stejnou formou jako minule, já to zkontroluji a odepíši Ti)

Pracovní činnosti

Pomáhej mamince a tatínkovi(doporučeno), ukliď si penál, ořezej si pastelka a tužky



Výtvarná výchova

Nakresli si obrázek Co dělám nejčastěji v karanténě (doporučeno)

Tělesná výchova

Pokud je to možné choď do přírody


