5. třída
27. – 30. 3. 2020
Český jazyk

Připomeňte si, co už víme o slovesech. Co vyjadřují, jak se na ně ptáme, co je to neurčitek
/infinitiv/, jak poznáme zvratné sloveso. Z učebnice na straně 86 napište do sešitu cvičení 3 a
spočítejte zvratná slovesa a infinitivy. Odlište je barevně. Zkuste si některá slovesa vyčasovat
ve všech osobách a v čísle jednotném i množném. Vyzkoušejte si všechny časy – minulý,
přítomný i budoucí. Se slovesy říkejte pěkné věty.

Čtení a HV

Máme za sebou první jarní týden. V čítance na str. 110 si přečtěte text Jaro. Zamyslete se,
čím se to letošní jaro liší od toho, které popisuje M. Drijverová v článku. Do sešitu zkuste
napsat 10 slov, která vás napadnou, když se řekne JARO. Na Youtube vyhledejte a
poslechněte si písničku Z. Svěráka a J. Uhlíře Jaro dělá pokusy.

Matematika a Přírodověda

Připomeň si dělení se zbytkem. V PS na straně 45 vypočítej dlouhý sloupec úloh po straně.
Zkus změřit, kolik tekutin za den vypiješ. Připrav si prázdnou dvoulitrovou lahev a nálevku.
Pokaždé, když vypiješ např. hrneček čaje, nalij stejné množství obyčejné vody do této lahve.
Kolik vody bude v lahvi navečer? Popros rodiče, ať ti se změřením objemu pomohou. Víš,
kolik tekutin máme denně vypít? Kde se to dá zjistit? Výsledek měření zapiš do sešitu Pří.

Vlastivěda

Připomeňte si kapitolu Plzeňský kraj, nejlépe tak, že si ji ještě jednou přečtete. V pracovním
sešitě na str. 11 se vám to bude hodit. Také si zde přečtěte informace o našem slavném
pivovaru. Dokážete po přečtení odpovědět na otázky pod textem? Nechte se vyzkoušet.
Informatiku a pracovní list ke kostře vám pošlu jako přílohu e-mailu.

Anglický jazyk

- zopakujte si slovíčka My day podle QUIZLETu online
- PŘÍTOMNÝ ČAS – časování sloves
1. Přítomný čas prostý vyjadřuje děj, který se koná obvykle nebo opakovaně (například
Každý den vstávám v 7 hodin.) Použiješ vždy osobu (you, I, my mum, Peter) a sloveso,
které už znáš (get up, play, go). Ve 3. osobě HE, SHE, IT ke slovesu přidáváme -s nebo
-es (he plays, she goes, it starts).
2. přečtěte si znovu pravidla pro časování sloves v přítomném čase a prostudujte si
první tabulku se slovesem swim v odkazu
http://www.kaminet.cz/engl/mluvslov/4mluv.php
3. procvičujte si slovesa v QUIZLETu online

4. vypracujte cvičení z uč. str. 43/3b – doplňte do vět vhodné sloveso a věty napište do
školního sešitu (1. - 8.)
úkol můžete poslat na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsAp

