Domácí úkoly pro žáky 5. ročníku od 30. 3. do 3. 4. 2020
Ahoooj všichni, moji zlatí páťáci,
máte všichni velkého pašáka!!! Mám totiž už od vás OD VŠECH informace, že jste živí, zdraví, pracovití, no
prostě skvělí, a už mi nikdo nechybí. Tedy alespoň po té online stránce. Jinak mi tady ve škole chybíte všichni a to
teda děsně moc.. Už aby byl toho všeho konec.
Posílám další várku učení, tentokrát už označenou, jak jsme psala vašim rodičům v mailu. Tedy POVINNÉ
K ODESLÁNÍ (to splníte a pošlete), POVINNÉ K ZALOŽENÍ (to splníte a založíte si ke školním věcem) a
DOBROVOLNÉ. Blíž Vám k tomu určitě řeknou rodiče, mají to vše v mailu ze čtvrtka 26.3, nebo mi napište, ráda
vše vysvětlím. 😉
Každopádně pořád PLATÍ, že kdo nemá přístup k internetu, nebo má jiné technické potíže, tak NENÍ NUTNÉ
posílat nic, vše si zakládejte a hodnocení potom udělám ze známek, které jste nasbírali, než tohle všechno vypuklo,
nebo z toho, co mi odevzdáte POTOM. ALE úkoly jsou tak JEDNODUCHÉ, že na tom můžete jen a jen vydělat
😉.
Mějte se krásně, opatrujte se, a pište, i třeba bez úkolů, budu ráda. T.

ČESKÝ JAZYK
POVINNÉ K ODESLÁNÍ: Doplň do vtipů chybějící písmena. Pokud znáš také nějaký pěkný vtip o zvířatech,
můžeš mi ho klidně poslat. (Pokud nemůžeš tisknout, přepiš věty do sešitu.)
Tlupa hladov___ch lvů pozoruje z dálky skup___nku rytířů v brnění. Jeden z král___ zv___řat vzdychne: „Ach jo,
zase konzerv___.“
Sedí dvě kráv___ na stromě a kolem letí prase. „Hele, prase a letí!“ ř___ká jedna druhé. Prase na to: „Buď zticha
nebo ti dám ž___hadlo.“
Potkaj__ se dva pomal__ šnec__ a jeden říká: „Proč nemáš ul__tu?“ „Utekl jsem z domu.“
„Zaj___čku, proč máš tak krátké uši?“ „Protože jsem romantik. Včera jsem poslouchal, jak krásně zp___vá skřivan
a přeslechl jsem ten nov__ kombajn.“
Sl__šel jsem, že roušky by měli m___t i domácí zv___řata. Kdo n___kdy nešil roušky pro hejno neonek, neví, co
je krejčov___na.
Kdy přináší největší smůlu v___dět černou kočku, jak vám přeb___há přes cestu?
Když jste m___š.
Co to znamená, když v řadě třiceti netop___rů, v___sících hlavami dol___, sedí jeden s hlavou vzh___ru? Omdlel!

POVINNÉ K ZALOŽENÍ: Přečti si žlutý rámeček v uč. str. 149, podle něj pak vypracuj PS str. 30/cv 2.
DOBROVOLNÉ: Zahraj si hru: Ke každému slovnímu druhu vymysli minimálně 1 slovo, které bude začínat na
první písmeno tvého jména. Například moje slova mohou být: tank, těsný, tvoje, třicátý, tleskat, tiše, žádná
předložka mě nenapadla 😊, tudíž, třeba, tu tůůůů. Ufff, no, byla to makačka, ale vám to půjde určitě lépe 😉. Slova
můžeš napsat do školního sešitu.

ČTENÍ:
Matylda: Kapitola Slečna Dobrotová byla dlouhá, tak ji můžete číst ještě tenhle týden, kdo nestihl. Děti, které mi
poslaly své otázky, obešlu s otázkami jejich spolužáků a mohou tak získat další kamínky. Pokud by se ještě někdo
chtěl zapojit, klidně můžeme udělat druhou vlnu 😉.

MATEMATIKA
POVINNÉ K ODESLÁNÍ: Vypočítej a u dělení proveď zkoušku (Pokud nemůžeš tisknout, přepiš do sešitu):
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C. V říjnu se prodalo zboží za 128 352 Kč, v listopadu za 198 440 Kč a tržba
v prosinci byla ještě o 86 720 Kč nižší než v listopadu. Kolik celkem utržil
obchod za toto čtvrtletí?

POVINNÉ K ZALOŽENÍ: Připomeneme si jednotky obsahu (měli bychom je mít napsané v sešitě na
geometrii.)
1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2= 1 000 000 mm2
1 dm2 = 100 cm2 = 10 000 mm2
1 cm2 = 100 mm2
Prosím nastuduj si v uč. str. 83 růžové písmo a zapiš si nové jednotky (ar, hektar, kilometr čtvereční) do sešitu.
Potom zkus, prosím do sešitu vyřešit uč. 83/ cv. 1

DOBROVOLNÉ: Spočítej v domě, ve kterém teď trávíš svůj čas, počet všech klik a vynásob je množstvím
dveří, připočítej k tomu číslo popisné tohoto domu a vše vyděl svým věkem. Hodnota čísla, která ti vyšla, je
doba v minutách, po kterou si teď musíš dát přestávku.

ANGLICKÝ JAZYK
POVINNÉ K ZALOŽENÍ: Podíváme se ještě chvilku na minulý čas. Probrali jsme minulý čas slovesa TO BE,
TO HAVE, CAN v oznamovací větě, v záporu i v otázce. Jak je to ale s ostatními slovesy?
Zapiš si prosím do školního sešitu následující informace:
MINULÝ ČAS v oznamovací větě NĚKTERÝCH dalších sloves
-

některá další slovesa se v AJ dělí na PRAVIDELNÁ a NEPRAVIDELNÁ

PRAVIDELNÁ

NEPRAVIDELNÁ

- v minulém čase v oznamovací větě se přidá - v minulém čase v oznamovací větě
ke slovesu koncovka -ED

vznikne úplně nový tvar slovesa

-ve všech osobách má sloveso stejný tvar

-ve všech osobách má sloveso stejný tvar

PŘÍTOMNÝ

MINULÝ

PŘÍTOMNÝ

MINULÝ

play, plays

played

go, goes

went

like, likes

liked

see, sees

saw

love, loves

loved

buy, buys

bought

Poznámka: sloves v obou skupinách je mnohem víc, ale nám zatím budou stačit zatím tyto
Ukázkové věty:
Včera jsem hrál na piano.

Yesterday I played the piano.

Minulý týden jste šli do školy.

Last week you went to school.

Můj děda měl rád čokoládu.

My grandpa liked chocolate.

Před 5 lety jsme si koupili nové auto.

We bought new car 5 years ago.

DOBROVOLNÉ: Přelož si citát z obrázku a jeho české znění a význam
mi můžeš poslat, když budeš chtít.

Přírodověda
Dýchací soustava – učebnice str. 52
Vytiskni a nalep si do sešitu poznámky.
PS – 32/4+5
Vypracovaná cvičení, pokud máte možnost, posílejte prosím na mail: a.boublikova@seznam.cz, děkuji.

Vlastivěda
procvičení do školního sešitu:
zkusit si vyhledat něco o Plzeňském kraji - 6 zajímavých věcí dle svého výběru, vypsat do školního sešitu, nadpis Můj kraj
zajímavosti o vašem rodném městě/vesnici (nebo kde teď žijete) – počet dle vlastního uvážení, nadpis Mé rodné
město/vesnice (případně Kde žiji)
oba úkoly lze doprovodit obrázky – buď vytisknout a vylepit, je možno je i nakreslit
zápis do školního sešitu:
nadpis ČR jako součást Evropy – opsat přehled A co je důležité? – učebnice, strana 35
naskenovaný dokument – opakování o ČR – bude poslán přes e-mail
kontrola zadaných DÚ – přepsat do Wordu/poznámkového bloku či poslat ofocenou stránku z pracovního sešitu do neděle
5. 4. na e-mail rory.peters@seznam.cz - Pracovní sešit Novodobé české dějiny – strana 28
poslat na uvedený mail chci úkoly, označené v oddílu kontrola zadaných DÚ, ostatní si zpracujte, ale posílat mi je nemusíte,
dokud je nenapíšu do tohoto oddílu

Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz
Další úkoly do sešitu a pracovního sešitu budou kontrolovány po návratu do školy.

Informatika
opakovat – práce s Windows (hlavní panel, nabídka Start, práce se soubory a složkami), vyhledávání na Internetu
vytvořit si v PC složku, pojmenovanou svým jménem, stáhnout do ní libovolný obrázek, zkusit si tyto funkce složky/obrázku
(přejmenovat, kopírovat, odstranit)
vyzkoušet si nastavit nové pozadí PC
všichni byste měli mít na PC webový prohlížeč Google Chrome, pokud ne, zkuste svůj webový prohlížeč
zkusit si v něm následující funkce – otevřít Novou kartu, Nové okno, zobrazit Historii (ctrl+h), nastavení (zde najít položku Při
spuštění), v rozšířeném nastavení najít Stažené soubory (zjistit, jak to mám nastavené v PC – stahuji vše do jedné složky,
nebo se mě PC vždy ptá, kam chci ukládat)
úkoly byly v pořádku doručeny, jste šikovní, nemusíte mi tedy tentokrát nic posílat – jen Matěj Těžký dosud nic neposlal,
poslat do pátku 3. 4. na e-mail: rory.peters@seznam.cz
Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

