Český jazyk

5. třída
1. 6. – 5. 5. 2020

V tomto týdnu dokončíme zájmena. Budeme se učit skloňování dalších osobních a
přivlastňovacích zájmen. Celé učivo si ještě zopakujeme. Učebnice str. 104 – 110. Některé
úlohy můžeš dělat na folii, některé do sešitu – zkus každý den jedno cvičení napsat. V PS
dokončíme str. 18 a 19. Na str. 20/4.
Čtení
Čeká nás veselý příběh nazvaný „Léčení špagetismu“ od spisovatelky Betty MacDonaldové
v Čítance na str. 142 – 144. Potom si zkusíme Zašmodrchaný kvíz na str. 184 a pobavíme se
příběhem nazvaným Punťa, povedený pes pana Pivoňky na str. 185. Zkus si do sešitu napsat
několik vět, kde budou všechna slova začínat stejným písmenem.

Matematika

Budeme se zabývat sčítáním a odčítáním zlomků se stejným jmenovatelem a jejich
porovnáváním. Učebnice str. 96 – 98. Slovní úlohy řeš do sešitu. PS str. 24 celá.
V geometrii si zopakujeme obsah obdélníka a čtverce: uč. str. 137 – 138. Zkus změřit doma
některý váš pokoj a vypočítat jeho obsah.

Vlastivěda
Budeme se věnovat našemu světadílu – Evropě. Dobře si prohlédni mapu světa i mapu
Evropy. Snaž se z nich vyčíst co nejvíce důležitých údajů. Vyhledávej pohoří, nížiny, řeky.
Připomeň si podnebné pásy a co je pro ně typické /učivo Přírodovědy/. Učebnice str. 40 – 46.
Kterou evropskou zemi už jsi navštívila? Nebo jsi viděla zajímavý film o některé z nich?
Povídej.

Přírodověda
Poslední kapitolou v učivu o člověku je jeho rozmnožovací soustava a vývoj člověka. Uč. str.
65 – 66, PS str. 36/18. Na závěr si vyzkoušej test na str. 67. Doporučuji také film z řady Byl
jednou jeden život: Zrození /najdeš na Youtube nebo na webu České televize/.

Anglický jazyk
- opakujte si probraná témata podle učebnice, pracovního sešitu a online cvičení
1. slovní zásoba: My day, Free time, Days of the week, My room, Places and furniture
2. určování času, časové výrazy a předložky ON, AT
3. přítomný čas a časování významových sloves
4. přítomný čas v záporných větách
5. přítomný čas v otázkách
- dokončete všechna písemná zadání úkolů
- dokončete všechna zadaná poslechová cvičení v PS

Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v
rubrice Domácí úkoly a testy 5. třída. Opakujte si v kategorii 5. ročník.

Informatika
Zkus si vytisknout opakování, vyplnit úplně sám/sama, vyfotit a poslat mi ho zpět, ať se můžu
podívat, jak se ti dařilo.

