Úkoly pro žáky 5. ročníku od 4. 5. 2020 do 10. 5. 2020
Ahooooj čau, hello, hi, my sweet darlings,
jak se máte, co děláte a jste všichni, jak se tak říká, „na značkách“? Nikoho neodnesly čarodějnice? Ufff, to se mi
ulevilo. I když já jsem měla namále, protože mi spálili koště a málem jsme se nestihla vrátit ze sletu své jednotky
zpátky. No, ale jsem tu a můžeme pokračovat dál. ;-).
Prý už nám všem pomalu dochází vůle a odhodlání, ale to ještě tu chvilku vydržíme a vše společně zmákneme.!!!!
I když popravdě, už i tu techniku u nás doma to moc nebaví a tak občas stávkuje, tak kdybych se někdy neozvala
hned do druhého dne, tak věřte, že nelením, ale zelením a fofrem dávám vše potřebné do kupy.
Dnes, nejpozději zítra rozešlu rodičům maily s manuálem našeho pana ministra, jak si to představuje všechno dál.
A příští týden nějaký návrh od nás, jako od školy, jak s těmito novými pravidly naložíme podrobněji.
Tak a teď už k úkolům. Není toho příliš, i když to tak vypadá, ale nebojte. V češtině zabrousíme trochu do slohu,
zopákneme si slovesný způsob a v matematice zužitkujeme znalosti z minulého týdne. Do angličtiny jsem vám potom
přidala pár odkazů, na kterých si angličtinu můžete především poslechnout, abyste nevyšli ze cviku. A taky si
konečně přečteme další kapitolu Matyldy.
Těšíte se? Já už se vašich mailů, i kdyby jen s pozdravem, nemůžu dočkat.
Mějte se nejkrásněji, jak to půjde, opatrujte se a v neděli zbystřete své smysly (v úkolu z ČJ v sekci Dobrovolné se
dozvíte proč ;-). Brzy zase na napsanou.
T. L.

ČESKÝ JAZYK
POVINNÉ K ODESLÁNÍ
Krásné věty jste vymysleli, jen co je pravda, a moc jsem se u nich pobavila. 😊 U vašich slov do slovního fotbalu ale
ještě chvíli zůstaneme. Když se vám takhle krásně povedly věty, napište mi teď rovnou nějaké VYPRAVOVÁNÍ na
téma Moje dny v karanténě. Podmínku mám jedinou. Použij z řetězu slov z minulého týdne minimálně 5 podstatných
jmen.
Ale než začneš, trochu si připomeneme, co to VYPRAVOVÁNÍ vlastně je. Pomůže nám žlutý rámeček v učebnici
str. 159. Přečti si ho, sestav OSNOVU svého vyprávění (ÚVOD, STAŤ a ZÁVĚR) a napiš alespoň 10 vět o tom, jak
vypadá Tvůj běžný „karanténový“ den.
Kdybys stále nevěděl, jak do toho, tak si vzpomeň, jak jsme tvořili vypravování ve škole, nebo mi napiš 

POVINNNÉ K ZALOŽENÍ

DOBROVOLNÉ
Jestlipak víš, co je tuto neděli za svátek? No, schválně. Může Ti napovědět citát z angličtiny. Koukni na něj, než Ti
to prozradím.
Tak co, už víš? No ano, správně, naše maminky mají svůj svátek. A k tomu se vztahuje i následující dobrovolný
úkol. Vytvoř pro maminku jakékoliv přáníčko, do kterého napíšeš i nějakou pěknou básničku, kterým ji poděkuješ
za vše, co pro Tebe dělá. ;-)

ČTENÍ
Protože veliký úspěch zaznamenalo vaše vymýšlení otázek k jedné z kapitol Matyldy a následné rozesílání mezi vás.
Proto, prosím, nastudujte další kapitolu, tentokrát nese název RODIČE. Vymyslete několik svých otázek, potom mi
je vyfoťte, pošlete, já je zkompletuju :-D a rozešlu zpět. ;-) Za každou vytvořenou otázku máš jisté 2 kamínky a za
každou zodpovězenou taktéž.

MATEMATIKA
POVINNÉ K ODESLÁNÍ
4 943 532 : 34 =

Zk.

Finanční gramotnost (pokud jsi shlédl doporučená videa nebo sis zahrál hry, pak zvládneš stručně odpovědět):
Co je PŘÍJEM? __________________________________________________________________________
Co je VÝDAJ? __________________________________________________________________________
Co je OSOBNÍ ROZPOČET?________________________________________________________________
MODŘE zakroužkuj, které pojmy mohou spadat do PŘÍJMŮ, a ČERVENĚ pojmy, které patří do VÝDAJŮ.
výplata

dárek pro babičku
dobré vysvědčení 😉

dědictví

nákup jídla

brigáda
kapesné

prodej zboží
lístek do kina
nové boty

dovolená
hry na playstation
výhra

Daniel měl 1. ledna 2016 ve své pokladničce 50 Kč. Rodiče mu slíbili, že bude dostávat právě od nového roku
vždy 10. den v měsíci 200 Kč k uložení. Kolik bude mít v pokladničce našetřeno 14. dubna 2017, když po
celou dobu bude peníze jen ukládat a nic si z nich nevezme? A kolik v ní bude mít, když dostal navíc
k narozeninám 150 Kč od babičky Majerové a takovou částku i od babičky Podhorské? Dan se narodil
13. června.

POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Pojďme spolu na virtuální nákup. Jsme v obchodním domě, každý si představte, kam chodíte rádi nakupovat, je to
úplně jedno. Ale před sebou dnes máme některé zboží a jejich ceny. Prohlédni si ceník a podle něj potom zkus splnit
jednotlivé úkoly.
bonbon

3 Kč / ks

cibule

13 Kč / kg

česnek

17 Kč / ks

čokoláda

32 Kč / ks

dámský parfém
guma

1 209 Kč / ks
9 Kč / ks

hrášek

46 Kč / kg

chléb

24 Kč / ks

jahoda

24 Kč / vanička

jogurt

9 Kč / ks

květina v květináči

169 Kč / ks

limonáda

16 Kč / ks

nafukovací míč

25 Kč / ks

okurka

12 Kč / ks

Paprika

28 Kč / kg

Rohlík
plátkový sýr
školní sešit
100 g šunky
Tužka

2 Kč / ks
28 Kč/ balíček
4 Kč / ks
31 Kč / balíček
9 Kč / ks

Zmrzlina

14 Kč / ks

Žvýkačky

12 Kč / ks

1. Máš u sebe 100 Kč. Bude Ti stačit tato částka, když koupíš 3 kg cibule, 1 chléb a 10 rohlíků?
a) Ano, zbyde mi dokonce _____ Kč.
b) Ne, bude mi chybět _____ Kč.
2. U kasy je zákaznice, která platí dvousetkorunovou bankovkou. Koupila i 1x květinu v květináči a 1x
limonádu. Kolik korun jí paní prodavačka při placení vrátí?
a) 5 Kč
b) 15 Kč
c) 25 Kč

3. Pavel má 358 Kč. Co si koupí do školy ke svačině a na svačinu odpoledne po škole? Kolik korun ti pak
zbyde?
Koupím si ...

Zbyde mi ...

4. Bude stačit Evičce 440 Kč, když koupí 2x zubní pastu, 2x gumu, 1x chléb, 5x čokoládu, 5x zmrzlinu a půl kila paprik?
a) Ano, zbyde jí dokonce _____ Kč.
b) Ne, bude jí chybět _____ Kč.
5. Maminka má svůj oblíbený parfém, ale moc často ho nemají v obchodě na skladě. Proto si maminka vždy koupí víc
lahviček najednou, aby měla rezervu. Dnes ale zapomněla doma kreditní kartu a v peněžence má jen 3 590 Kč, může si
koupit 3 lahvičky?
a) Ano, zbyde jí dokonce _____ Kč.
b) Ne, bude jí chybět _____ Kč.

6. Kdyby sis teď mohl zahrát na prodavače a zlevnit 6 výrobků na poloviční cenu, které zboží by to bylo a proč?
1. _______________________________ protože _____________________________________
2. _______________________________ protože _____________________________________
3. _______________________________ protože _____________________________________
4. _______________________________ Protože _____________________________________
5. _______________________________ Protože _____________________________________
6. _______________________________ Protože _____________________________________

DOBROVOLNÉ
Zkus vyřešit rébus. Můžeš si to i vyzkoušet prakticky. Ale pozor pořádně si rozmysli, kam budeš vodu při svém
zkoušení vylévat, aby nepřišla zbytečně na zmar. Voda je teď vzácná.

ANGLICKÝ JAZYK
Dnes bych Ti chtěla doporučit několik odkazů na videa učitelů, jejichž rodným jazykem je angličtina, aby sis
poslechu úplně neodvykl. Teď v době karantény se s takovými odkazy roztrhl pytel a dají se vyhledat většinou na
Youtube. Jazyk je u nich velice jednoduchý, pomalý, ale hlavně nezapomeň, že není důležité rozumět všemu, ale
pochopit alespoň smysl. A navíc si můžeš procvičit i slovní zásobu, výslovnost a hlavně, čím častěji angličtinu
uslyšíš, tím méně se jí budeš bát ;-).
Jedním z takových je například odkaz https://www.youtube.com/channel/UC_Sb_u38Llgt1CfUVeqNmkw/videos
Zde Tom a Susan probírají jednotlivá témata a nabídka je opravdu široká. Stačí se orientovat jen podle názvu
kapitoly, např. Weather, Family, My house, Food, apod. Všechny videa si můžeš prohlížet, kolikrát chceš.
Dalším podobným kanálem je např. KideoCZ
https://www.youtube.com/channel/UC74cPR5wdt4SxZk5LPuVNhw/featured
Lekce jsou obnovovány každý den a nezůstávají zde dlouho, většinou jen jeden den. Ale jak říkám, nejde tak úplně
o zápletku, co se tam děje, ale o poslech jazyka a co může být lepšího než slyšet člověka, který používá daný jazyk
od malička.
A pokud mají rodiče facebook, můžete každý den až do 15. května od 17,30 do 17,45 ve skupině Angličtina pro děti
s americkými učiteli sledovat živé life streamy těchto videí.

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

PŘÍRODOVĚDA
Vylučovací soustava – uč. – str. 57 – nalep do sešitu obrázek s popisem + zapamatuj si

-

Doplň si do sešitu - z textu v učebnici – popis ledvin + nejčastější onemocnění.

PS – 33/11

VLASTIVĚDA
pročtěte si poznámky o Německu (strany 40-43)
zápis do školního sešitu, nadpis Německo, opsat přehled A co je důležité? na straně 43
+ vypsat největší řeky na území Německa, co se pěstuje v Německu, co se v Německu vyrábí, další velká města
Německa (kromě Berlína)
namalujte si vlajku Německa do školního sešitu
projít si otázky o Německu na straně 43, vyhledat odpovědi v textu – příští týden zadám několik otázek k odeslání
(Německo+Polsko – 5-6 otázek)
otázky k zamyšlení – Byli jste někdy v Německu? Znáte nějaká německá slovíčka? Učí se německý jazyk ve vaší
škole? Mluví německy vaši rodiče/další příbuzní? Byli jste někdy na dovolené v Německu?
podívejte se na mapu Německa na straně 41 – Znáte některá města/pohoří/řeky Německa alespoň podle názvu?
tentokrát žádný DÚ
Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

INFORMATIKA
procvičování
otevřete si jednotlivé knihovny v PC – Hudba, Obrázky, Dokumenty
zkuste změnit hlasitost svého PC – na Hlavním panelu vedle času ikona reproduktoru
v Ovládacích panelech (jedna z knihoven v nabídce Start) najděte položku Rozlišení – podívejte se zde, jaké rozměry
můžete užít pro PC
u možnosti vypnout PC zkusit odhlášení/restartování PC, uvést PC do režimu spánku
zkusit měnit velikost oken, otevřených na PC – zmenšovat, zvětšovat
podívejte se na stránku https://www.svethardware.cz/prehled-vyrobcu-flash-produktu/23844 (zde máte přehled
výrobců USB flash disků – máte vy/někdo známý/z rodiny flash disk od některého z těchto výrobců?)
zde máme vypsané kapacity dat, které se na Flash disk vejdou: https://www.alza.cz/flashdisk-prenosne-usbdisky/18842861.htm?layoutAutoChange=1 – vybírejte různé velikosti a podívejte se na nabízené Flash disky, líbil
se Vám některý z těchto USB flash disků?
podívejte se na nebezpečí, které hrozí vaší flešce - https://www.datahelp.cz/clanky/jak-neztratit-data-z-usb-flashdisku- (6 hlavních nebezpečí)
tentokrát žádný DÚ
Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

