Úkoly pro žáky 5. ročníku od 22. 6. 2020 do 28. 6. 2020
Ahoj Honzíku a Hany,
tak už se tedy hlásím naposledy v tomto školním roce, to vám můžu slíbit. Máte
radost? 😉 Byl to školní rok mimořádný a já pevně doufám, že už se v podobném
duchu opakovat nebude (zlatá škola ve škole, to vám povím), nicméně jste to zvládli
všichni podle svých možností a schopností, jak nejlépe to šlo. Jste prostě skvělí a moc
vám za všechno děkuju. Mě nezbývá než vám popřát krásné, pohodové a sluníčkem
zalité prázdniny a v září vás tu čekám odpočaté, opálené, a hlavně natěšené na nový
školní rok. Mějte se moc krásně, a kdybyste si přeci jen někdy na školu vzpomněli,
tak jsem vám dala dohromady všechny odkazy, které jsem vám během těch 3 měsíců
poslala, tak si můžete zazpívat, zatancovat, procvičit, anebo se jen zaposlouchat do
anglického jazyka nebo vyplňujte cokoliv v pracovních sešitech.
Mějte se bájoooooo a opatrujte se.
T. L.
ČESKÝ JAZYK
Výuka:
https://www.youtube.com/watch?v=8EC-pFIaEWY
https://www.youtube.com/watch?v=nNC-TP_JrNc
Procvičování:
http://www.gramar.in/
http://www.didakta.cz/
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
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Ce
sk%C3%BD%20jazyk&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

MATEMATIKA

Výuka:
https://decko.ceskatelevize.cz/bankovkovi
https://www.csas.cz/cs/page/abecedapenez/online-hry-souteze
Procvičování:
http://www.zlatka.in/
http://www.didakta.cz/
http://www.matika.in/

ANGLICKÝ JAZYK

Songs:
https://www.youtube.com/watch?v=V-zXT5bIBM0
https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg
https://www.youtube.com/watch?v=Qr9ge4XGUYs&list=PLbw0eclu2gv3aMRg3v1BPBhqShEZduyhttps://www.youtube.com/watch?v=lKkG8Xbb8Fc
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

Listening to English:
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
https://www.youtube.com/watch?v=ncqDJW4EhmE

https://www.youtube.com/watch?v=KcuDdPo0WZk&list=PLEfrwQQvljj95MIIjNRnP6kwBPA
VVAgaa
https://www.youtube.com/watch?v=kacm9amxjL4&list=PLEfrwQQvljj95MIIjNRnP6kwBPAV
VAgaa&index=3
https://www.youtube.com/channel/UC_Sb_u38Llgt1CfUVeqNmkw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC74cPR5wdt4SxZk5LPuVNhw/featured¨

Games:
http://www.umimeanglicky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=lKkG8Xbb8Fc
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=0
https://www.highlightskids.com/games
https://www.liveworksheets.com/

PŘÍRODOVĚDA
1.
2.
3.
4.

Opakování učiva – lidské tělo
Zkus si vyřešit test – uč. str. 67
PS – 39/ 30+31+32
Ochrana člověka za mimořádných situací – přečti si poslední 4 stránky učebnice.

VLASTIVĚDA
opakování
znáte hlavní města těchto evropských států? doplňte si je

Itálie
Rusko
Rakousko
Maďarsko
Francie
Portugalsko
Velká Británie
Německo
Švédsko
Polsko

přiřaďte každý z uvedených států do geograficky správné části Evropy dle vzoru: Itálie - jižní Evropa
který z uvedených států částečně spadá do jiného světadílu?
zkuste najít pro každý uvedený stát alespoň 2 řeky a 2 pohoří, která se nacházejí na jeho území
mezi jakými oceány se nachází Evropa?
jaké živočichy a rostliny můžeme najít v Evropě – zkuste živočichy a rostliny, které jste dali dohromady, přiřadit
k správnému podnebnému pásu – teplý, mírný, studený
dokážete najít či pojmenovat některé známé evropské nížiny?
jaký je důsledek toho, že většina Evropy leží v mírném podnebném pásu?
opakování - ČR
kolik krajů máme v ČR – přiřaďte do každého kraje alespoň 2 města (kromě krajského) a hrady/zámky vyskytující se v kraji
(alespoň 2)
které známé národní parky najdete v ČR?
jmenujte místa, která jsou v ČR zajímavá pro zahraniční turisty (dle vašeho názoru)
kolik obyvatel žije přibližně v ČR a jaké skupiny obyvatel zde máme?

Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

