Domácí úkoly pro žáky 5. ročníku od 11. 3. do 16. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK
Opakování a procvičování - Druhy číslovek
-

Učebnice (=uč.) strana (=str.) 135 /cvičení (=cv.) 4., 6.a) -do školního sešitu
uč. str. 135 /6 b) –pouze ústně
Pracovní sešit (=PS) str. 29 / cv. 1, 2

Čtení : Roald Dahl- Matylda- kapitola Počty
Do Čtenářského deníku, prosím, nadepiš název kapitoly a zodpověz následující otázky
(otázky nepřepisuj, pouze na ně odpovídej!!!)
1. Co znamenají slova: arogantní, vázanka, vyšňořený, fintičky, ignorovat, geniální.
2. Co byla Matyldina jediná moc proti rodině?
3. Proč byl tatínek na straně 50 tolik spokojený?
4. Spočítej postupně, kolik tatínek vydělal na prvním, druhém, třetím, čtvrtém a pátém autě. (TIP: Libry a pence
zapiš jako desetinné číslo, tzn. Sto padesát dva liber a deset pencí= 152,10 )
5. Spočítala Matylda zisk správně?
6. Jak reagoval otec na Matyldin výsledek a proč myslíš, že to tak bylo?

MATEMATIKA
Opakování a procvičování – Sčítání desetinných čísel a slovní úlohy
-

PS str. 15/ cv. 4., 5., 7.
PS str. 16/ cv. 8., 9., 10., 12.
uč. str. 69/ cv. 12., 13., 14. – do školního sešitu – TIP: Nezapomeň, že máš možnost si vše graficky znázornit a v rámci
jedné slovní úlohy používej stejné jednotky!

ANGLICKÝ JAZYK
Opakování a procvičování - Minulý čas sloves TO BE, TO HAVE, CAN
Do školního sešitu přelož tyto věty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Když jsem byla malá, měla jsem bílého psa.
Před 10 lety neuměl můj děda plavat.
Včera jsem nebyl v muzeu.
Na stole byly 4 knihy.
Minulé léto jsem neměla tohle nové tričko.
Když bylo mojí mamince 6 let, neuměla bruslit.

Pro Vaše případné dotazy je možné využít mou mailovou adresu luhanovatereza@zskolinec.cz

PŘÍRODOVĚDA
Opakování – Společenstva živých organismů
Uč. str 45-47
PS - doplň cvičení str. 28 a 29

Vlastivěda
přečíst kapitolu 4 – Rostliny a živočichové v různých oblastech (13-15)
zápis do sešitu – nadpis Rostliny a živočichové v různých oblastech Evropy, shrnutí A co je důležité – strana 15
+ napsat příklady rostlin a živočichů, které najdeme na severu a jihu Evropy

přečíst kapitolu 5 Česká republika – Co už víme (16- 18)
zápis do sešitu – nadpis Česká republika, shrnutí A co je důležité – strana 18
Pro případné dotazy napište na jech@zskolinec.cz

Informatika
Připomenout si práci s operačním systémem Windows – hlavní panel, nabídka Start – knihovny, soubory a složky, jak
nastavit v Ovládacích panelech - Individuální nastavení plochy, jak změnit vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start
(poloha, automatické skrývání, seskupování objektů), Ikony oznamovací oblasti
Práce se soubory a složkami – jak vytvořit soubor či složku, zobrazit nabídku akcí – jak přejmenovat soubor či složku, vytvořit
zástupce na plochu, jak smazat soubor/složku, jak proskenovat soubor či složku na přítomnost virů
Okna ve Windows – jak je stáhnout na lištu, změnit velikost, zavřít, přesunout
Připomenout, co jsou dialogová okna a k čemu jsou dobrá
Vyhledávání informací na internetu – zadání klíčových slov nebo webových stránek přímo, vybrat si libovolné téma a najít
k němu co nejvíc informací na internetu
Pro případné dotazy napište na jech@zskolinec.cz

