Úkoly pro žáky 5. ročníku od 8. 6. 2020 do 14. 6. 2020

Ahoj Vašíku, Hany a Honzíku,
moc vás všichni zdravíme a posíláme další úkoly, abyste se doma náhodou nenudili . Ne, dělám
si legraci. Já vím, že makáte. Dnes, prosím, věnujte zvláštní pozornost úkolu k založení z Češtiny.
Zmiňuji tam novou věc, tak si to, prosím, pořádně přečtěte a v sekci Dobrovolné pěkně procvičte.
Jinak je vše při starém, jen bychom si přáli o trochu lepší počasí, ale zase je super, že prší a není
takové sucho.
Tak se mějte krásně, napište, jak se vám daří a opatrujte se a brzy zase na napsanou.
T. L.

ČESKÝ JAZYK
POVINNÉ K ODESLÁNÍ
Kdo b___ neznal kultovní d___lo George Lucase STAR WARS? Tento nadčasov___
technologiemi nab___tý řetězec dev___ti celovečerních f___lmů, ke kterým se postupně přidávala
další díla, př___nesl do světa sci-fi žánru mnoho převratných nov___nek a dech beroucích triků.
Například special___tou ság____ jsou souboje se světelnými meči, dále nepřeberné množství___
nov____ch planet a jejich ob____vatel s různými neobvykl____mi jmény, vlastnostmi a
podobam____, všem____rné lodě a mnoho dalšího. Opravdovou zvláštnost___ a dosud
nev____daným experimentem ale b____lo, že celá série začala být v___právěna zprostřed děje.
V roce 1977 byl totiž v k____nech uveden první z řad____ devíti filmů, a to Star Wars:
Ep___zoda IV- Nová naděje. Ano, čtete správně, je tam napsané ř____mské číslo čtyři. Divné, že?
Ale nebojte se, jestl___ děj sledujete od čtvrtého nebo od prvn___ho dílu z roku 1999, stále budete
naplno ohromeni světem okouzluj___cích, tajemn___ch, ale především HVĚZDN___CH VÁLEK.

POVINNÉ K ZALOŽENÍ
PŘEČTI si prosím následující informace, prostuduj je a do školního sešitu si udělej nadpis SHODA
PŘÍSUDKU S PODMĚTEM a vypiš si tam pravidla pro určení této shody (body 1-3 na následující
stránce).
Nyní se vrátíme v čase do září letošního školního roku a zavzpomínáme na PODMĚT A
PŘÍSUDEK, které nám pomohou naučit se, jak dosáhnout jejich SHODY.

PODMĚT a PŘÍSUDEK = základní skladební dvojice
- bez nich se neobejde žádná správná česká věta - tvoří její ZÁKLAD
- podmětem se ptám na přísudek a přísudkem na podmět

PODMĚT - nejčastěji podstatné jméno nebo zájmeno (ale může to být i jiný větný člen)
 vždy v 1. pádě (KDO? CO?)
PŘÍSUDEK – obvykle je to SLOVESO v určitém tvaru
- ptáme se CO KDO DĚLÁ? CO KDO DĚLAL? CO KDO BUDE DĚLAT?
PŘÍKLADY:
V létě jeli kluci k moři.

kluci = podmět

jeli = přísudek

Silné stromy se kývaly ve velikém větru.

stromy = podmět se kývaly = přísudek

Naše sestry šly odpoledne do obchodu.

sestry= podmět

Na podzim dozrávala červená jablíčka.

jablíčka = podmět dozrávala = přísudek

šly = přísudek

Proč se vlastně musíme učit něco o PODMĚTU a PŘÍSUDKU? Umíme už totiž napsat tvrdé Y a
měkké I po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, v koncovkách podstatných jmen, dokonce
i v koncovkách přídavných jmen a v přítomném čase sloves. Ale potřebujeme se ještě dozvědět jaké
i/y psát v koncovkách sloves v množném čísle v čase MINULÉM. A o tom přesně je SHODA
PODMĚTU S PŘÍSUDKEM. A jak na to?
1. NAJDU ve větě podmět a přísudek.
2. URČÍM ROD u podmětu.
3. Pokud je podmět a) rodu MUŽSKÉHO ŽIVOTNÉHO, píšu MĚKKÉ -I/-Í v koncovce přísudku

V létě jel____ kluci k moři.
Takže: V

kluci= podmět rodu mužského životného

létě jeli kluci k moři.
b) rodu MUŽSKÉHO NEŽIVOTNÉHO, píšu TVRDÉ -Y/-Ý v koncovce přísudku

Silné stromy se kýval__ ve větru.

stromy= podmět rodu mužského neživotného

Silné stromy se kývaly ve větru.
c) rodu ŽENSKÉHO, píšu TVRDÉ -Y/-Ý v koncovce přísudku

Naše sestry šl____ odpoledne do obchodu.

sestry= podmět rodu ženského

Naše sestry šly odpoledne do obchodu.
d) rodu STŘEDNÍHO, píšu -A v koncovce přísudku

Na podzim dozrával___červená jablíčka.

jablíčka = podmět rodu středního

Na podzim dozrávala červená jablíčka.
Tak víc už Tě dnes trápit nebudu, na zbytek se podíváme příště.;-)
DOBROVOLNÉ
Vím, že předešlý úkol nebyl žádná zábava, proto teď budeme jen odpočívat a hrát si. Na
následujících odkazech si můžeš zkouknout videa právě o shodě podmětu s přísudkem nebo tam
narazíš na hru.;-) Hodně zábavy přeji.
https://www.youtube.com/watch?v=8EC-pFIaEWY
https://www.youtube.com/watch?v=nNC-TP_JrNc
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4960
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/1378
https://www.umimecesky.cz/strilecka-shoda-prisudku-s-podmetem?source=explicitKC

MATEMATIKA
POVINNÉ K ODESLÁNÍ
1. Vypočítej

Zk.

3 469 256 : 37 =

2. Vypočítej (pomůže ti
pravítko nebo kruh ;-)
2
5

z m = ____dm

45,67 + 27, 08 = 8 Kč a 70 haléřů =

3

m = ___cm
4

4,83 – 3,95 =

2

169,45-17,26 =

5

km = ___m

Kč

34 Kč a 10 haléřů =

Kč

125 Kč a 50 haléřů =

Kč

3. Vypočítej
Na filmovou premiéru posledního dílu STAR WARS přišlo do Klatovského kina celkem
168 lidí. Z toho dospělých bylo 98 a zbytek byly děti. Kolik stál lístek dospělého diváka
a kolik stál lístek dětského diváka, když všichni diváci platili, za dětské vstupenky se
vybralo 8 960,- Kč a celkem kino za toto představení vydělalo 25 424,- Kč?

POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Pracovní sešit str. 28 /cv. 4, 5, 6
str. 29/ cv. 1, 2, 5

DOBROVOLNÉ

ANGLICKÝ JAZYK

POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Prostuduj si, prosím, následující text. Potom si do školního sešitu vytvoř krásný velký nadpis THE
UNITED STATES OF AMERICA, nakresli si k tomu vlajku (FLAG) SPOJENÝCH STÁTŮ
AMERICKÝCH a vypiš si stručně (např. takhle: abbreviations = U.S., The USA atd.) z textu
následující informace v tomto pořadí: ABBREVIATION, CONTINENT, CONSIST OF, CAPITAL
CITY, BIG CITIES, HEAD OF the STATE, CURRENCY. Správné odpovědi si můžeš porovnat s
učebnicí na straně 64, kde jsou přeložená i slovíčka, která v textu ještě neznáš. TEXT k prostudování:

The United States of America

The abbreviations are The U.S. and The USA. The continent, where The States are, is
North America. It consists of fifty states. For example it is Texas, California or Florida.
The capital city is Washington, D.C. The big cities are New York, Los Angeles or
Dallas. The head of The States is the president, his name is Donald Trump. The currency
is The American dollar. In The U.S. the cars drive on the right.

DOBROVOLNÉ
Zjisti si a napiš mi, jak se jmenují hymny Velké Británie a Spojených států amerických. Určitě je
znáš, protože jsou slyšet na každé velké sportovní události.;-)
Jinak si procvičuj a můžeš se podívat i některá následující videa o velké Británii a Spojených státech
amerických:
https://www.youtube.com/watch?v=ncqDJW4EhmE
https://www.youtube.com/watch?v=KcuDdPo0WZk&list=PLEfrwQQvljj95MIIjNRnP6kwBPAVVAgaa
https://www.youtube.com/watch?v=kacm9amxjL4&list=PLEfrwQQvljj95MIIjNRnP6kwBPAVVAgaa&index=3

PŘÍRODOVĚDA
Nervová soustava
1. Nalep si obrázek

2. Opiš si poznámky, nakresli a nalep obrázek
-

řídí činnost všech vnitřních orgánů
nervovou soustavu tvoří: mozek, mícha a nervy
základní jednotka nervové soustavy je neuron (nakresli neuron – uč. str. 62)

Mozek
- nejsložitější a nejdokonalejší orgán
- přijímá informace z celého těla, třídí je a zpracovává
- je uložen v mozkové části lebky
- povrch mozku je zvrásněný, barva mozkové kůry je šedá
- k fungování potřebuje kyslík – dopravuje se krví
- skládá se z několika částí – např. mozeček – ovlivňuje rovnováhu člověka
- největší část – koncový mozek – tvořen ze 2 polokoulí (hemisfér), jsou zde důležitá centra smyslových orgánů
nalep si obrázek

Mícha - je uložena v páteři
Nervy - procházejí celým tělem a spojují mozek a míchu se všemi orgány
Vážné úrazy nervové soustavy – poranění mozku a míchy – může mít za následek trvalé ochrnutí.
Nejčastější úraz – otřes mozku
Onemocnění
- mozková mrtvice
- zánět mozkových blan (encefalitida) – přenáší nakažené klíště
- bolest hlavy - migréna

VLASTIVĚDA
úkoly již byly všechny zadány, minulý týden jsem vám většině řekl (ti, co byli ve škole), co mi ještě máte dodat – zbylým to
upřesním začátkem tohoto týdne
majetek a jeho vlastnictví – učebnice, kapitola 26 (strany 84-87), zkuste si v kapitole najít odpovědi na tyto otázky:
uznání toho, že mi něco patří, se nazývá vlastnictví – jste vlastníkem nějaké věci/věcí (pouze vy)?
vaše vlastnictví – zajišťuje vám váš majetek základní životní potřebu? sepište alespoň 5 věcí, které máte a které vám zajišťují
základní životní potřeby
jiné věci nejsou pro člověka nezbytné, ale zpříjemňují mu život – máte nějakou podobnou věc?
společný majetek – vlastníte nějakou věc společně s jedním nebo více dalšími lidmi? nebo někdo, koho znáte (příbuzný, známý,
kamarád)?
co může vlastnit obec/stát?
když nakupujete s rodiči – používáte při placení hotovost nebo kreditní kartu? která z těchto možností vám přijde výhodnější
a proč?
jaký je rozdíl mezi mzdou a ziskem?
co se nedá za peníze koupit?
majetek uspokojuje některé naše potřeby (ne všechny), míra uspokojení našich potřeb se nazývá životní úroveň – co všechno
pod ni spadá?
životní úroveň se časem proměňuje – zeptejte se svých rodičů/prarodičů, jak žili ve vašem věku – co máte vy navíc nebo co
oproti nim nemáte? co myslíte, žijete si teď lépe než oni?
kultura – učebnice, kapitola 28 (strany 88-89) – před přečtením se zkuste zamyslet – jak byste někomu vysvětlili, co to je
kultura?
kultura je výsledkem lidské činnosti

kultura je také způsob života skupiny lidí v určitém období a na určitém místě – každá kultura má odlišné zvyky, tradice,
mluvený jazyk, způsob oblékání, oblíbenou zábavu, jiný jídelníček – napadlo by vás něco typického/oblíbeného pro českou
kulturu – co vás napadne, když se řekne Čech?
žijí u nás v ČR jiné kulturní menšiny + znáte něco typického pro jejich kulturu?

Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

INFORMATIKA
úkoly již byly všechny zadány, minulý týden jsem vám většině řekl (ti, co byli ve škole), co mi ještě máte dodat – zbylým to
upřesním začátkem tohoto týdne
opakování:
zkuste si na Hlavním panelu zobrazit Datum a čas
zkuste si nastavit vlastnosti Hlavního panelu (poloha, uzamknutí, seskupování objektů)
vyhledejte a otevřete si v PC knihovny – Dokumenty/Obrázky/Videa/Hudba – máte v nich něco uloženo?
po otevření knihovny zkuste zvětšit/zmenšit velikost oken
v nabídce Start zkuste napsat název libovolného programu/souboru (do „Prohledat programy a soubory“) ve vašem PC
vytvořte si v počítači složku – zkuste si na ni kliknout pravým tlačítkem myši a zobrazit si funkce, které se složkou můžete dělat
– smazat, vlastnosti složky, přejmenovat, vytvořit zástupce, najít viry (zkusit provést)
zkuste si složku zkopírovat a vložit na jiné místo v PC
Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

