Úkoly pro žáky 5. ročníku od 15. 6. 2020 do 21. 6. 2020

Ahoj Honzíku a Hany,
tak dnes naposledy s pár novými informacemi v češtině i matematice, ale příště už si budeme jen
opakovat, slibuju. Kdyby nebylo něco jasné nebo srozumitelné, nebo kdybych tam měla zase
nějakou chybu, tak se mi, prosím, jako vždy ozvěte. Vždyť mě znáte, že se určitě zase něco najde
😉.
Mějte se krásně, skládejte básně a brzy zase na napsanou. T. L.

ČTENÍ
Prosím přečtěte si další kapitolu z Matyldy s názvem Levandule. Když budete chtít, můžete nám
vaše otázky k této kapitole poslat do mailu a my vám se spolužáky pošleme pár našich😉.

ČESKÝ JAZYK
POVINNÉ K ODESLÁNÍ
V neděl___ večer se kluc___ díval___ v telev__z___ na Transformers. Je to f___lm, který
v___práv___ o autobotech, kteří mají za ____kol zachránit naši Zem___. Dokud neb____l svět
v ohrožení, v____padal___ hlavní hrdinové jako opravdové automobil____ a ani jejich majitelé
netušil____, co se za jejich mazl____čky skr____vá. Ale když se jednoho dne objev_____lo
nebezpečí, proměnil____ se tato auta v mohutné oživlé robot_____. Se záchranou l____dstva jim
pomáhal člověk jménem Sam, kterému patř___l jeden z autobotů, něm____, žlutý Bumblebee.
Film b____l velmi akční a nap___nav___, občas také vtipný a jistě musel b____t i velmi drahý.
V závěrečné scéně totiž padal____ historické budov____, rozb_____jel____ se s____lnice a
mosty, ničila se kolem stojící ob____čejná auta. Zkrátka b____la to hotová apokalypsa. Ale vše
nakonec dopadlo dobře, svět byl zachráněn a všichni si mohl____ oddechnout. Kluci si snímek
moc užil____ a začal_____ se společně těšit na další díl.

POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Dnes už Ti napíšu jen dvě důležité informace ke SHODĚ PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
1. Existuje několik PODMĚTŮ, které nám mohou pěkně zamotat hlavu a je lepší si jejich
SHODU pamatovat. Jsou to např.
DĚTI stanovaly (TO dítě – rod střední, ale TY děti-rod ženský)
UŠI, OČI mě bolely (TO ucho, oko- rod střední, ale TY uši, oči- rod ženský)
KONĚ, LIDIČKY, RODIČE běželi
MY, ONI, VY, VŠICHNI se smáli
2. Jestliže je v jedné větě na 1 přísudek PODMĚTŮ VÍC = NĚKOLIKANÁSOBNÝ
PODMĚT, potom platí pro PŘÍSUDEK v čase minulém množného čísla toto:
a) Když alespoň 1 z těchto podmětů je r. MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ- píšeme i
Kluci, holky a kuřata vyběhli ven.
b) Když není ANI 1 podmět r. muž. živ., ale je alespoň 1 r. MUŽSKÉHO NEŽIVOTNÉHO
nebo ŽENSKÉHO- píšeme y
Hrady, zahrady i města byly pod vodou.
c) Když jsou všechny podměty r. STŘEDNÍHO v MNOŽNÉM čísle- píšeme a
Koťata a štěňata skákala na trávě.
d) Když jsou všechny podměty r. STŘEDNÍHO, ale alespoň 1 je v č. JEDNOTNÉM píšeme y
Kotě a štěňata skákaly na trávě.

A teď už můžeš jen procvičovat 😉
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20ja
zyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem2.htm

DOBROVOLNÉ
Rozhodni, zda je věta zapsaná správně nebo ne, a vybarvi podle toho příslušné písmenko. Pokud
rozhodneš správně, z barevných písmenek poskládáš vzkaz. 😊
SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

Kamarádky seděly v kavárně.

V

Z

Sousedovi psi štěkaly za plotem.

K

Ý

Děti přinesli do školy bonbóny.

U

B

Všichni přišli celí promočení.

O

S

Stroje i řidiči pracovaly naplno.

Z

R

Okna byla krásně umytá.

N

A

Nevím proč, ale včera mě boleli uši.

S

Ě

MATEMATIKA

POVINNÉ K ODESLÁNÍ
1.

Zk.:

2 674 990: 45=

2.Vypočítej. POZOR!: Nejprve ZÁVORKY, a potom násobení a dělení mají přednost.

23 + (45 . 63) =

20 . 45 + 560 =

(124 : 2) - 32=

354 – 32 . 8 =

(132 + 373) x (935 – 372) =

12 . 12 + 0 . 547 =

650 – (450: 9) =

145 : 5 – 152:8 =

3. Kolik je součet všech mincí a bankovek české měny, když každou započteš jen jednou?

POVINNÉ K ZALOŽENÍ
POČÍTÁNÍ SE ZLOMKY SE STEJNÝM JMENOVATELI:
připomínám:
1- čitatel
2 – jmenovatel

Sčítání
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2
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5
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- tzn. jmenovatel opíšeme a čísla v čitateli se sčítají

Odčítání

5
8

2
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8

8
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=
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8

- tzn. jmenovatel opíšeme a čísla v čitateli se odčítají

Podle tohoto pravidla si do školního sešitu vypočítej uč. str. 128 / cv 4., 7.

DOBROVOLNÉ
Zkus si trochu potrápit hlavinku. 😉
Rodiče mají sedm synů a každý syn má jednu sestru, kolik členů má tato rodina?
Petrovi jsou 4 roky, jeho sestra je o půlku mladší. Až bude Petrovi 100 let, kolik bude jeho sestře?
V košíku jsou 4 jablka. Jak má maminka rozdělit mezi své 4 děti 4 jablka, aby jedno jablko zůstalo
v košíku?
U stolu sedí 4 děti, kolik je u stolu nohou?
Na dvoře jsou husy a zajíci, celkem je tam 22 hlav a 72 nohou. Kolik je zajíců a kolik je hus?

ANGLICKÝ JAZYK
POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Do textu doplň chybějící slova. Pomůže Ti text z minulého týdne.
The ___________________ States of ____________________

The abbreviations are The U.S. and _______________. The continent, where The States are, is North
____________________. It consists of ___________states. For example it is _____________________________,
__________________________________ or _________________________________.The capital city is
__________________________. The big cities are _____________________________,
__________________________ or __________________________________. The head of The States is the
_________________________________, his name is Donald Trump. The currency is The American
_________________. In The U.S. the cars drive on the _______________________.

DOBROVOLNÉ
Poznáš, co je na obrázcích? Všechno se to nějak týká Velké Británie, takže by Ti mohl k řešení
pomoci text, který jsme doplňovali minulý týden. Zkus svými slovy popsat, co si myslíš, že to je?
A když nebudeš vědět, nic se neděje, napiš mi a spolu to vyřešíme. 😉

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________

PŘÍRODOVĚDA
1. Napiš si poznámky a nalep si obrázky - uč. str. 64
Rozmnožovací soustava
Mužské pohlavní orgány:
Varlata – párový orgán vejcovitého tvaru
-

uloženy v šourku
v dospívání se v nich tvoří spermie (mužské pohlavní buňky) – odchází chámovodem a močovou trubicí
z těla ven

Ženské pohlavní orgány:
Vaječníky – párový orgán
obsahují vajíčko (ženské pohlavní buňky) – od dospívání se každý měsíc z jednoho vaječníku uvolní
vajíčko a putuje vejcovodem do dělohy
Pokud není vajíčko oplozeno spermií, zaniká a opouští s několikadenním krvácením tělo – menstruace.
-

Gynekologie – lékařský obor, kde se léčí ženské pohlavní orgány.

2. PS – str. 38/27
3. Opiš si do sešitu
Těhotenství a vývoj plodu – uč. str. 65
Po splynutí ženské a mužské pohlavní buňky (vajíčka a spermie) vzniká v těle matky nový lidský život. Do
vajíčka pronikne jedna spermie, k oplození dochází ve vejcovodu. Oplozené vajíčko putuje do dělohy.
Období těhotenství a vývoj plodu trvá 9 měsíců, končí porodem a narozením dítěte.

Vývojová stádia člověka
4. Vypiš si samostatně poznámky z učebnice str. 65.
5. PS – 38/28 + 29

Vlastivěda
co je to podle vás umění?
strana 90 – učebnice: jaké druhy umění zde vidíte zastoupeny?
které z těchto umění máte nejraději a proč?
věnujete se sami některému druhu umění (kroužek, umělecká škola, koníček)?
znáte některá místa, kam chodíte za kulturou? jsou taková místa ve vašem městě/okolí?
co je to kulturní památka a národní kulturní památka? co patří mezi české národní kulturní památky?
která organizace chrání kulturní památky z více států, včetně ČR?

hromadné sdělovací prostředky, které ovlivňují lidi – tisk, televize, rozhlas – napadají vás další?
co je to masová kultura?
28 Lidé a Země (učebnice, strany 93-97)
co to jsou globální problémy?
jak lidská činnost může poškodit přírodu kolem nás? znáte takové příklady ve svém okolí?
co je to ekologie?
jaké postupy jsou zaváděny, aby nedocházelo k poškození životního prostředí (najděte příklady na stranách 94-95)?
děláte vy sami/vaše rodina něco, abyste ušetřili životní prostředí?
najděte příklady současných velkých globálních problémů ve světě - učebnice

Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

INFORMATIKA
opakování:
jaké druhy webových prohlížečů znáte? který vy osobně/vaši rodiče užíváte na svém PC?
které celé webové adresy znáte – zkuste si je zadat do internetového vyhledávače
jak užívat klíčová slova na Internetu – zkuste si libovolná zadat a najít k nim co nejvíce odkazů
umíte stáhnout z Internetu obrázek – zkuste si to
v programu Malování si procvičte malování obrázků
najděte v PC knihovnu Ovládací panely – najděte v ní položku Programy a funkce – věděli byste, jak odinstalovat libovolný
program z vašeho PC?
víte, k čemu slouží brána Windows Firewall ve vašem PC?
umíte provést hloubkový antivirový test ve vašem PC?
Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

