Čtení

5. třída
20. 4. - 24. 4. 2020

Tentokrát se naše čtení bude týkat čarodějnic. Přečtěte si Pověst o Radhošti na straně 117. Do sešitu
zapište, kdy a kde se příběh odehrává. Správně opište kouzelné zaříkadlo, které uvádí do pohybu
koště neboli pometlo. Pak si přečtěte vzpomínku Josefa Lady na pálení čarodějnic na straně 118 –
119. Jak se liší od dnešních akcí na konci dubna? Zkuste zjistit, co je to kolomaz. Název vám trochu
napovídá….

Český jazyk

Naučíme se a procvičíme si časování sloves v čase minulém. Tabulku najdete v učebnici na straně 93.
Přepište si ji do sešitu i s oběma žlutými rámečky. Tabulku se zvratnými slovesy si procvičte ústně. Ze
cvičení 1 na str. 93 vypište do sešitu slovesa v minulém čase a také vyberte správné poučení, které se
k této bajce hodí. Na str. 94/4 udělejte na folii. V PS splňte celou stranu 11.

Literární výchova

Doufám, že jsi splnil/a dlouhodobý úkol a přečetl/a jsi knížku. Po návratu do školy budeš inspirovat
své kamarády k přečtení. Až budou prázdniny, můžete během volných dní číst a zažívat tak
dobrodružství s literárními hrdiny.
Druhým dlouhodobým úkolem je vymyslet literární - komiksovou postavu superhrdiny, který zatočí s
koronavirem. Nakresli superhrdinu a popiš ho. Jak se jmenuje, jaké má schopnosti. Potom nakresli,
jak podle tebe vir vypadá. V měsíci květnu budeš s těmito obrázky pracovat.

Matematika

Dokončíme převody jednotek objemu, a to úlohami z mléčné farmy. Uč. str. 85/14, 15, 17.
Potom se budeme věnovat geometrii. Připomeňte si vzorečky pro obvod čtverce /o= 4.a/ a obdélníka
/o=2. (a+b)/. V PS splňte celou stranu 45 – i boční sloupec. Pokračujte na str. 46. Stále procvičujete
obvody obrazců. Nezapomínejte uvést správné jednotky – m, cm,…

Vlastivěda

Vypravíme se – alespoň virtuálně – do Královéhradeckého kraje. Přečtěte si důležité informace na str.
22 – 23 a dokreslete i tento kraj do slepé mapy. Navštívili jste některá místa v tomto kraji? Zeptám se
vás na ně. V PS splňte stranu 15. Dozvíte se zajímavosti o krásné oblasti Adršpachu. Využijte odkazu
na webové stránky.

Přírodověda

Čeká nás kapitola o tom, jak pracuje naše srdce. Důkladně si ji prostudujte v učebnici na str. 58.
Naučte se, jaké druhy cév máme v těle a čím se od sebe liší. Připomeňte si složení krve a její hlavní
funkci – rozvádění kyslíku a živin do tkání a odvádění oxidu uhličitého a škodlivin z těla. Připomeňte
si, co prospívá našemu srdci, co to znamená „zdravá životospráva“. V pracovním sešitě splňte na str.
33 úlohu 6.

PČ + HV

Inspirujte se obrázkem v češtině na str. 94/3 a připravte pro vaši rodinu ovocný /nebo zeleninový/
salát. Pošlete mi foto nebo krátké video. U práce si zazpívejte – aby to bylo stylové, mělo by se
v písničce nějaké ovoce objevit…. Zapamatujte si postup práce, budete ho potřebovat.

VV

Nakreslete ilustraci k textu o čarodějnici na Radhošti. Pošlete mi foto, udělám z nich galerii.

Anglický jazyk
- procvičujte si slovíčka Free Time – vypracujte v PS str. 36/3 (doplňte do vět slovní spojení se slovesy
play, go, collect podle obrázků)
- PŘÍTOMNÝ ČAS – záporné věty
trénujte v Quizletu online věty s don't a doesn't
vypracujte v PS str. 35/3 – napište věty záporně, použijte don't (pamatujte si, že zápor don't patří
vždy za podmět – například I DON'T have breakfast.)
vyzkoušejte si poslechové cvičení v PS str. 37/5A – poslechněte si, co Billy z daných aktivit dělá nebo
nedělá a podle toho k nim zapište fajfku, nebo křížek)
zazpívejte si písničku na YouTube.com s názvem I don't wanna=Nechci (poznali jste, co všechno děti
nechtějí dělat?)
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice
Domácí úkoly a testy 5. třída.

Informatika

Zopakujeme si, jak funguje počítač. Důležité pro tebe budou pojmy hardware a software. Podívej se
na video: https://www.youtube.com/watch?v=v2UEReHF7YY&feature=youtu.be

Tělesná výchova
Zahrejte si pohybovou hru podle příspěvku z Pinterestu: https://pin.it/3mK3Sp6 pohybová hra –
otisky dlaní a chodidel na zemi .

