5. třída

27.4. – 30.4.2020

Český jazyk + HV + VV

Tento týden se seznámíme s tvary a tvořením rozkazovacího způsobu u sloves. Projděte si
tabulku na str. 95 a zapište do sešitu, ve které osobě a s jakými koncovkami se rozkazovací
způsob tvoří. Procvičte si ho v úloze 1 a 3 ústně, v úloze 2 na folii, pak na str. 96 splňte úlohu
4 a, b, c, d, e. Některé rozkazovací věty napište. Úlohu 5 splňte na folii. V Pracovním sešitě
splňte str. 12 celou.
Vyhledejte na Youtube písničku Z. Svěráka a J. Uhlíře z úlohy 1 a zkuste si ji s nimi zazpívat.
Těším se na vaše výtvarné návrhy zákazových a příkazových značek. Malujte na volný list,
v sešitě je málo místa…

Čtení

Tentokrát vás čeká poměrně dlouhý příběh o malém chlapci jménem Janíček. Pozorně si ho
přečtěte a zapište, kdy a kde se odehrává, kdo v něm vystupuje a jaké vlastnosti byste těmto
lidem přiřadili. Vyberte si z textu úryvek, který vás zaujal. Připravte si ho k pěknému
hlasitému čtení.

Matematika

Budeme ještě procvičovat obvody geometrických útvarů, zejména čtverce a obdélníka.
Pracujte do velkého geometrického sešitu. Učebnice str. 133, úlohy 3a, 4ba,5. Str. 134 úlohy
1, 2, 3, 4, 5.
V Pracovním sešitě na str. 17 úlohy 9, 10 a 12 – opakujeme násobení a dělení.

Přírodověda + PČ

Zopakujeme si a prohloubíme znalosti o naší trávicí soustavě. Pusťte si tohle video:

https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0 Podíváte se do trávicí trubice hodně zblízka.

Důkladně si prostudujte, ze kterých částí se skládá a jakou úlohu v trávení orgány mají.
Naučte se je najít na schématu v učebnici na str. 59. Věnujte pozornost kapitole o chrupu.
Jak o něj správně pečujeme? V Pracovním sešitě na str. 33 splňte úlohy 7 a 8, na str. 34 úlohy
10 a 11. Doporučuji také video „Byl jednou jeden život – Trávení“.
PČ: Zkuste z libovolných věcí, které máte doma, postavit jakýsi „model“ trávicí soustavy. Pro
inspiraci přikládám obrázky, které najdete jako přílohu e-mailu. Těším se na fotky!

Vlastivěda

Putujeme do Pardubického kraje. Už víte, že nejdříve je dobré důkladně prostudovat a
překreslit mapu kraje do naší slepé mapy a seznámit se tak s povrchem oblasti a důležitými
místy. Protože tento kraj je naším sousedem, možná znáte některá místa z vašich výletů.
Těším se, až mi o nich povíte. Učebnice str. 24 – 25, PS str. 16. Pardubice voní perníkem, tak
si o jeho historii také něco přečtěte.
Pátrací úkol: Který kůň s kterým žokejem vyhrál poslední Velkou Pardubickou steeplechease?

Tělesná výchova
Zacvičte si se Sportisimem - Kliky a výšlapy na lavici nebo schod:

https://www.youtube.com/watch?v=y8CXhUGKFpM&utm_content=videokliky&iitt=VuU9RM4lhMPshF674.nDxI1dxNlpxDPLtIYphInAOkPNxGll4.s_xkHpbILNhIzT&utm_
source=newsletter&utm_campaign=2020-03-23-what-to-do-at-home-4-covid-expact&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=CHsepAq-SW0

Informatika
Pokračujeme v opakování hardwaru a softwaru. Mimo jiné budeš přiřazovat názvy k
obrázkům a odpovídat na otázky. Ať se ti daří!
http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=82&index=1

Anglický jazyk
- opakujte si slovíčka 4. lekce – Free time, My day
- vyzkoušejte si poslechové cvičení v PS str. 39/5 – poslechněte si Ivana, který mluví o svých
oblíbených věcech a rozhodněte, zda jsou věty správně – true (fajfka) nebo špatně – false
(křížek)
- PŘÍTOMNÝ ČAS – otázky
1. Otázky se tvoří pomocí DO nebo DOES na začátku věty, nezapomeňte ani na otazník –
například DO you play computer games? Hraješ počítačové hry? DOES he play tennis?
Hraje tenis? V přehledu přítomného času otázky najdete ve druhé tabulce. Podívejte
se také na časování na školních stránkách.
2. trénujte v Quizletu online otázky s do a does
3. poslechněte si písničku na YouTube.com s Do you like...? a zapamatujte si krátké
odpovědi Yes, I do. nebo No, I don't.
(https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk)
Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp
(stačí i jen fotka). Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách
www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 5. třída. Trénujte také v
kategorii 5. ročník.

