ÚKOLY PRO ŽÁKY 5. ROČNÍKU OD 6. 4. 2020 DO 14. 4. 2020
Ahooooj moji zlatí páťáci parťáci v boji s dálkovým vzděláváním ,
jak se pořád máte? Taky už vás tohle všechno tak moc nebaví jako mě? Už bych se nejraději vrátila zase zpátky do
školy, moc se mi po vás po všech stýská . Ach jo. Ale jednu dobrou zprávu dnes pro vás přece jenom mám. Jste
napnutí? Ve čtvrtek a v pátek máte PRÁZDNINY!!!!! Co? Co to slyším? Že to není žádná super zpráva? Že je to
nuda? No jo, já vím, že teď jste doma pořád a už ani z těch prázdnin člověk nemá takovou radost jako obvykle, ale
teď je to taky dobrý! Fakt! Minimálně určitě dostanete ode mě MÉNĚ náročné úkoly. 😊😉 Nu, a hlavně budou
VELIKONOCE. Budete barvit vajíčka a plést pomlázky. Já vím, že chodit koledovat se teď nesmí, ale tradice si
přece nenecháme vzít a koledovat můžeme alespoň doma, co? To by šlo, ne? A kdyby se vám do toho přece jen
nechtělo, tak nevadí. MŮŽETE doma studovat dál 😉. Něco jsem pro vás zase nachystala. A protože jste do teďka
byli všichni moc a moc šikovní a pilně jste makali, tak se snad teď trochu pobavíte, tedy doufám, že se mi to
povedlo tak vymyslet.
Díky vám všem za vaši práci a čas, který tomu všemu věnujete, moc si toho vážím. Jste moji pokladi. Já stále
přemýšlím a pátrám, jak bychom se mohli spojit taky občas všichni najednou nebo alespoň postupně, ale v reálném
čase, třeba přes nějakou aplikaci, kterou by vám rodiče dovolili. Nemyslím tedy zrovna videohovor, to bych se
musela taky občas učesat 😊😉, ale třeba na dopisování a tak. Vy jste spolu všichni nějak ve spojení, máte třeba
nějakou skupinu na nějaké appce? Kdyby někoho z vás něco napadlo, dejte mi určitě vědět, zkusíme to nějak
vymyslet. Jestli teda samozřejmě chcete a rodiče by souhlasili. (Kdo nesouhlasí, prosím, vůbec nic se neděje a
naprosto to chápu, vždyť mě znáte, tak se nebojte ozvat).
Tak to jen tak na okraj. Ještě jednou díky za vše. Přeji vám co nejklidnější prožití jarních svátků a za týden
tentokrát v ÚTERÝ zase ahoooooj ;-). Opatrujte se a brzy na napsanou. T.L.

ČESKÝ JAZYK
POVINNÉ K ODESLÁNÍ
Jak dobře snad všichni víme, tento rok je PŘESTUPNÝ. Proto Velikonoční tradice jsou také tak trochu zvláštní,
alespoň u nás v Dlouhé Vsi. Snad už jste o tom ale také slyšeli, o přestupném roce se totiž mohou role tak trochu
obrátit a mohou chodit KOLEDOVAT děvčata. Proto jsem si pro vás všechny připravila úkol čistě manuální.
KLUCI si připraví každý alespoň 2 KRASLICE (žádné nepomalované vajíčko! Pěkně hezky malované, barvené
nebo škrábané, ať víte, jakou nám to dá každý rok práci 😊) a HOLKY si připraví cokoliv, čím by si mohli nějaké
to vajíčko VYŠUPAT. Nechci psát přímo pomlázku, protože teď zrovna nemusíte sehnat nikoho, kdo by vás to
mohl naučit, ale já myslím, že taková vařečka, je taky dobrá ;-). Fotky z výroby nebo hotového výrobku mi pak
MŮŽETE poslat. Máte radost? To já už se nemůžu dočkat. 😊

POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Napiš si do čtenářského deníku 1 velikonoční básničku, o které si myslíš, že nikdo jiný nenapíše. Jakoukoliv. Když
bude vtipná, jedině dobře. (Tip: na internetu se to jimi jen hemží)
DOBROVOLNÉ
Až se budeš mooooc nudit a budeš mít chuť luštit, můžeš zkusit třeba i s rodiči vyřešit tento kvíz. Jsou v něm
ukryté názvy český filmů a pohádek. (Toho data 24.03.20 si prosím nevšímej, kopírovala jsem to z telefonu  )

MATEMATIKA
POVINNÉ K ODESLÁNÍ
Máte rádi palačinky? Jestli na sladko nebo na slano, to už je jedno. Pošlu Ti recept na univerzální palačinky, které
se mohou namazat nebo naplnit čímkoliv. Z jedné várky se běžně usmaží 5 středně velkých palačinek. Udělej si
doma průzkum, kolik palačinek Tvoje rodina sní a podle toho si spočítej, kolik várek je třeba připravit, abyste se
všichni najedli. Podle toho si recept uprav (vynásob suroviny) a popros maminku, jestli by Ti nepomohla palačinky
usmažit. Jestli palačinky rádi nemáte, nic se neděje, buď v klidu a máš volný den ;-).
Palačinky
130 gramů hladké mouky
0,5 litru mléka
1 vejce
1 lžička cukru
1 špetka soli
Vše smíchat dohromady, nechat půl hodiny odstát a potom na pomaštěnou pánev rozlít 1 naběračku těsta a po obou
stranách osmažit do zlatova. Naplň dle Tvé chuti.
Fotky z výroby nebo hotového výrobku mi pak MŮŽETE poslat. Máte radost? To já už se opět nemůžu dočkat. 😊
POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Připomínám vzoreček pro výpočet obvodu obdélníka je o= 2*(a+b) a výpočet obsahu obdélníka je S= a*b.
Vypočítej obvod a obsah Tvého pokoje. (do sešitu na geometrii) To máš raz dva.
DOBROVOLNÉ
Až se budeš zase mooooc nudit a budeš mít chuť luštit, můžeš zkusit třeba i s rodiči vyřešit tyto kvízy. První je
jednodušší a druhý, pozor, dívej se pozorně a pamatuj, že nejprve se násobí a až potom sčítá.

ANGLICKÝ JAZYK
DOBROVOLNÉ
V anglicky mluvících zemích se slaví VELIKONOCE trochu jinak. Velikonoční ZAJÍČEK schovává dětem na
různých místech čokoládová vajíčka a děti je potom hledají. Co najdou, mohou sníst. Můžete to doma klidně taky
zkusit. Třeba pro mladší sourozence, nebo když se domluvíte s rodiči, mohou vám něco schovat oni.
Posílám vám odkazy na několik velikonočních videí, ať angličtinu alespoň slyšíte. Jinak pořád platí, kdykoliv
můžete, pusťte si anglicky třeba nějaký animák, který dobře znáte, nebo seriál, film nebo i jen videa, která si
pouštíme spolu ve škole.
https://www.youtube.com/watch?v=5BH0LjFanSY
https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=dOm59-ZHG8s
https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
Zkuste získat na www.didakta.cz s králíkem ČÉŇOU ve Velké Británii alespoň dva diamanty pro královské
korunovační klenoty, pokud Vám didakta funguje. (návod jak spustit už jsem posílala, ale pro jistotu ještě jednou
https://www.zskolinec.cz/zpristupneni-celeho-obsahu-didakta-i-pro-zaky-v-domacnosti ). Když vám to nepůjde,
nevadí, procvičujte cokoliv na www.umimeanglicky.cz

PŘÍRODOVĚDA
Prosím vytiskni a nalep do sešitu. Tentokrát je úkol kratší.

Denní režim = obvyklý denní program
-

Hygiena
Stravování
Povinnosti, vzdělávání, práce
Volný čas
Odpočinek, spánek

Zdraví člověka = vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody.
Zdravý životní styl = ovlivňuje většinu nemocí, délku i kvalitu života.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zdravá výživa – pestrá, pravidelná a vyvážená strava s dostatkem tekutin
Sportovní a pohybové aktivity – nejlépe každý den
Hygiena – osobní i duševní
Podporovat pozitivní vlivy – dobrá nálada, odpočinek, kamarádi, pobyt na slunci, v přírodě…
Omezení negativních vlivů – alkohol, kouření, drogy, stres, hazardování se životem, nezdravá strava…
Společenské chování – pravidla slušného chování, komunikace, oblékání…
Rodinné zázemí – péče a podpora, místo, bezpečí, řád, výchova…
Životní prostředí – ochrana přírody, péče o životní prostředí

Každý člověk musí o své zdraví pečovat, vážit si ho a je odpovědný za své zdraví.

Nemoc :
-

Úraz :

běžná
dlouhodobá
infekční
civilizační

- lehký
- střední
- těžký
- smrtelný

Důležitá = 1. pomoc = povinnost člověka.

150 – hasiči
155 – záchranka
158 - policie

VLASTIVĚDA
procvičení
minule jsme mluvili o Evropské unii, namaluj si k poznámkám v sešitě její vlajku (najdeš v učebnici)
Evropská unie má aktuálně 27 členských států – zkus si vypsat do sešitu státy, o kterých si myslíš nebo víš, že pod EU rovněž
spadají (kromě ČR, samozřejmě)
vypiš si do sešitu – 3 státy jižní Evropy, 3 státy, severní Evropy, 3 státy západní Evropy, 3 státy východní Evropy
NATO – opět si zkus do sešitu vypsat státy, o kterých si myslíš nebo víš, že pod NATO rovněž spadají
pročíst poznámky o Slovensku (učebnice 35-37)
kontrola zadaných DÚ – přepsat do Wordu/poznámkového bloku či poslat ofocenou stránku z pracovního sešitu do pondělí
13. 4. na e-mail rory.peters@seznam.cz – Plzeňský kraj
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 – zkusit
zadávat různá klíčová slova dle vlastního uvážení, podívat se na odkazy, které se u nich nabízejí
zkusit zadat celé webové adresy – www.seznam.cz, www.google.cz , www.centrum.cz (můžete zkusit i jiné, které znáte celé)
vyzkoušet si v PC práci s okny – roztáhnout přes celou obrazovku, stáhnout na lištu, zavřít
přehodit českou klávesnici na anglickou a zpět (pokud samozřejmě máte anglickou v PC k dispozici) – zkratky CS, EN
vedle CS klávesnice si zkusit pohrát s ikonami oznamovací oblasti (ta šipka nahoru- přizpůsobit)
internetový prohlížeč – opakování zkusit si v něm následující funkce – otevřít Novou kartu, Nové okno, zobrazit Historii
(ctrl+h)
tentokrát žádný úkol
Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

