5. třída
14. 4. – 17. 4. 2020
Čtení

Tentokrát vás čeká příběh z Bible – ten, který si křesťané připomínají vždy o Velikonocích. Máme je
právě za sebou, tak si jej pozorně přečtěte – Čítanka str. 114 – 115. Dozvíte se tam, co se podle Bible
ve městě Jeruzalémě a na hoře Golgotě odehrálo. V období Velikonoc se také často potkáváme
s obrázky našeho slavného malíře J. Lady. Vidíme je jako motivy na Velikonočních pohlednicích.
Připomeňte si tohoto malíře a spisovatele básní J. Žáčka na str. 116. Napište svými slovy alespoň tři
věty o tom, kdo to byl J. Lada a čím se zabýval.

Český jazyk a sloh

Pokračujeme se slovesy – na řadě je čas budoucí. Podle tabulky v uč. na str. 90 si připomeňte, jak se
tvoří jeho tvary jednoduché i složené. Časujte slovesa ve cv. 1 a 2. Cvičení 3 napište do sešitu. Na str.
91 ve cv. 5 tvořte a pište věty v budoucím čase. V PS na str. 10 splňte úlohy 1, 2, 3, a 4a.
Sloh: Napište mi krátký dopis o tom, co právě prožíváte a co všechno je jinak než obvykle. Jako bych
žila na opuštěném ostrově a neměla dlouho žádné zprávy z domova. Dopis by měl mít asi 8 – 10 vět,
oslovení i podpis. Pošlete mi ho e-mailem.

Matematika

Zopakujeme a procvičíme si jednotky objemu – hl, l, ml. V PS splňte stranu 14. V učebnici pracujte na
str. 83 úlohy 1, 2, 3, 5. Doplňovací úlohy řešte na folii a nechte si je zkontrolovat. Slovní úlohy do
sešitu. Na str. 84 pokračujte úlohami 8, 10, 11 a 12. Prohlédněte si doma různě velké nádoby a
nádobky. Jaký je jejich objem? Jak to zjistíte? Jaký objem má váš oblíbený hrneček? A kolik litrů
benzinu se vejde do nádrže vašeho auta? Máte-li bazén, víte, jaký má objem? Pátrejte………….

Přírodověda

Nepostradatelný dech – proč je pro nás nezbytný a jak vlastně dýcháme, to je základ nové kapitoly o
našem těle. Všechny důležité informace najdete v učebnici na straně 57. Dobře si prohlédněte a
popište dýchací cesty i to, co se s vdechnutým vzduchem děje v plicích. Pozorujte na sobě dýchací
pohyby – pohyb hrudníku při klidném dýchání a např. při cvičení nebo běhu. V PS na str. 33 splňte
úlohu 5. Do sešitu zapište v bodech, jak si chráníme své dýchací ústrojí. Je to moc důležité právě
v této době. Jaká zpřísněná pravidla musíme dodržovat?

Vlastivěda

Přesunujeme se dále na sever – do Libereckého kraje. Také on má mnoho zajímavých míst, která stojí
za to si zapamatovat. Učebnice str. 20 – 21, dokreslete jej na naši mapu. PS str. 14. Doporučuji
virtuální prohlídku Ještědu. Zkuste si sami vyhledat zajímavé video s ukázkou práce sklářů – foukání
skla má v tomto kraji tradici.

Hudební výchova

Většina z vás už má doma i flétnu. Procvičte si tóny od C1 po D2. Zopakujte si své oblíbené písničky.
Zkuste někoho z rodiny požádat o rytmický nebo jiný doprovod. A zkuste se ráno nebo v podvečer
zaposlouchat do ptačího zpěvu. Které ptáky už poznáte po hlase? Naučte se třeba kosa.

Informatika

Tentokrát nás čeká malé trénování s klávesnicí a myší. Procvič si své dovednosti pomocí cvičení a her
s Myšákem. Klikni na odkaz a můžeš začít
http://www.zsvltava.cz/mysak/

VV + PČ

Zkuste si z papíru, 2 brček a 2 sáčků vyrobit jednoduchý model plic. Obrázek vám pomůže. Pak už
zbývá ho jen vyzkoušet.

Tělesná výchova
Pobavte se a prověřte postřeh s touto hrou: https://pin.it/2McmWwv Záleží na vás, jaké
pohyby rukou či prstů si vymyslíte.

Anglický jazyk
- procvičujte si slovíčka Free Time
1. vypracujte v PS str. 36/2 – zapište slovíčka ze str. 36/1 do správných sloupečků podle
sloves play, go, collect
2. vypracujte cvičení v PS str. 38/1 – doplňte, jaký sport máte nebo nemáte rádi vy i vaši
kamarádi
- PŘÍTOMNÝ ČAS – záporné věty
1. naučte se říkat, co neděláte vy nebo jiní pomocí DON'T a DOESN'T ve 3. osobě
jednotného čísla HE, SHE, IT (např. I DON'T play ice hockey. Nehraju hokej. He
DOESN'T go skiing. Nechodí plavat.)

2. prostudujte si pravidla pro časování sloves v přítomném čase v záporu – 3. tabulka v
přehledu online, který si také můžete stáhnout
3. procvičujte si celé věty v QUIZLETu online – poslouchejte a opakujte, trénujte také
pravopis vět
Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp.
Pokud si v Quizletu vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s vyhodnocením, můžete printscreen
nebo fotku poslat také.
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v
rubrice Domácí úkoly a testy 5. třída.
¨

