Úkoly 5. třída (16.3.-20.3.)
Pondělí 16.3.
M - Uč. 86/ přečíst modrou tabulku, pod ní opsat skladbu desetinného čísla do sešitu.
cv. 3, 4, 6, 7, přečíst se správným vyslovením desetin (jedno místo za des. čárkou) a setin (dvě místa za des.
čárkou)
cv. 5 zapsat desetinná čísla do SŠ
Pro kontrolu porozumění si udělejte cvičení na http://pataci.wz.sk/zlomky/zlomky7.htm
ČJ - PS – 51/1
PS – Přídavná jména 8/1,2 (vždy si poctivě určete vzor přídavného jména, pokud je MLADÝ nezapomeň dosadit do
slovního spojení)
VL - Uč. dějin 47 – přečíst
PS – 27/1,2
Zápis (vždy přepisujte, tím se také učíte)
Okupace Československa
21.srpna 1968 – vtrhla do ČSSR vojska pěti států - v čele Sovětský svaz – okupace
- obnovena totalitní vláda
- prezident – Gustáv Husák
- opět pronásledování občanů
- přibývalo kritiků komunistického režimu
Sametová revoluce – 17. listopadu 1989
- Průvod studentů napaden policií
- Stávky studentů a herců (postupně občané celé republiky)
- Občanské fórum – organizace – požadovali odstoupení komunistické vlády
- Komunistický režim koncem roku 1989 padl
29. prosince 1989 – prezident Václav Havel

IT
V rámci učiva informatiky mají žáci připravit prezentaci o státu Evropy, který mají zadaný v úkolníčku. Mají ho
vytvořit v programu PowerPoint. Pokud tento program nevlastníte, je třeba, aby si i přesto vyhledávali informace a
obrázky a ukládali je např. do WORDU. Odtud si své připravené prezentace překopírují v rámci IT po návratu do
školy do PowerPointu.
Na jednotlivých stránkách by se měli zaměřit na konkrétní oblasti. Jako vzor jim slouží učebnice Vlastivědy
(oranžová), konkrétně str.46, 48… (vždy modře napsané části kapitoly). Ukazovali jsme si ještě v rámci výuky
vlastvědy.

ÚKOLY Z AJ
Vážení rodiče,
posílám úkoly na celý týden 16. – 20.3.
V přiloženém odkaze si mohou děti procvičovat učivo učebnice Project
https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
další procvičování je i na CD – romu přiloženém v PS
nebo na :umimeanglicky.cz
uč. s. 50/1- přepsat do sešitu Eng. – věty kladné i záporné
s. 50/2-z vět utvořit otázky a napsat do sešitu Eng. ! sloveso BÝT- I am, you are, he is…. otázku tvoříme jen
výměnou slov, u ostatních sloves pomocí DO-DOES ( pokud sloveso končí na s- je to ve 3. osobě č. j.- /he, she, it/.
Začneme otázku Does a sloveso opíšeme bez konečného –s.
Je li ve větě have got, pak začneme otázku Have… v podstatě změna slovosledu.
Vše jsme v průběhu roku dělali, tady máme pouze všechno dohromady- sloveso být, mít= have got, mít= have- zde
otázka začíná Do-Does, a ostatní slovesa.
uč. s. 50/4-napiš o své kamarádce podle vzoru ve cvičení 4b-do Eng.- pozor na –s ve 3. osobě.
Všechna cvičení můžete místo psaní do sešitu napsat ve wordu na PC a poslat mi ho přílohou, cvičení vám opravím,
pošlu zpět, a budu vědět, jak učivu rozumíte.
PS s. 38/3.
PS s. 41/3,4.
PS s. 41/ I can- cv. 1 a 2.
Připomeňte si písničku na předložky z youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8&start_radio=1&list=RDQYerFOnPxu8
Je třeba stále opakovat všechna slovíčka a otázky- to, co je v sešitě English,
Jakékoliv dotazy zodpovím na emailu soldanova.drahomira@zspaseka.cz
Přeji všem hodně zdraví a štěstí a těším se na viděnou. Drahomíra Soldánová

Úterý 17.3.
M – uč. 88/přečti červené věty nahoře i dole na stránce
cv.10 – přečti, 11 – překresli tabulku a dopiš čísla podle řádů, 12, 13 – podle zadání do sešitu (pro správné
vyřešení ti pomůžou pozorně přečtené červené věty)
ČJ – PS 51/2 (zdůvodni n/nn, připomeň si, jak píšeme přídavná jména odvozená od názvů zvířat)
PS Přídavná jména – 8/3,4, 5 (opět si poctivě dosazuj mladýXjarní)
PŘ – uč. 53 přečti
PS – 30/1

Zápis – zapiš podle uč. Nadpis, a vždy červenou informaci pod obrázkem
Středa 18.3.
ČJ – uč. 102/3a) – do ŠS (vzor mladý dosaď do slovního spojení, jarní je vždy –í)
PS – 51/3
https://www.umimecesky.cz/strilecka-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-stredni-rod?source=explicitMapGlobal
M – 89/ přečti červenou větu, 16 zapiš desetinným číslem do ŠS, 90/28a), b) vždy 1. řádek do ŠS, přečti oranžové
věty a podívej se na zápis a znázornění některých čísel na číselné ose
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Dese
tinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid
Čtvrtek 19.3.
M – uč. 91/ pozorně si přečti červené věty (už jsme si říkali, že pokud je 0 v zápisu desetinných čísel za posledním
des. číslem, jeho hodnota se nezmění – 1,5 = 1,50; 6 = 6,00)
Uč. 91/29 – do ŠS, 91/30, 94/37 – ústně (uvědom si podle červených vět, kdy je možné 0 vynechat a kdy ne),
94/36 – 1. a poslední řádek do ŠS, zbytek ústně
Čtení a zápis desetinných čísel si můžete přecvičit na:
desetinna-cisla-slovne-2-uroven/977

https://www.umimematiku.cz/pexeso-

ČJ – PS Přídavná jména – 9/ pozorně si přečti zakončení některých přídavných jmen v 7. p. č. mn., lidské a zvířecí
tělo – zakončení –MA, názvy věcí stejně znějících –MI
9/1- vyznač barevně (př. malýma ručičkama), 9/2a) do ŠS
PŘ – uč. 54,55 nahoře – čti, projdi si prezentaci, poslední stránka je zápis do sešitu. Můžeš si vystřihnout obrázek,
nalepit a jednotlivé části těla popsat.
https://docs.google.com/presentation/d/1Qj0YzMTJtrPr_NnRfqhKjnZe9huV_Gh5IIzfSw3ehc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0
ČT – upozorňuji, že stále platí naše dohoda o čtení vlastních knih (tzn. Máte za pololetí přečíst 3 vašemu věku
přiměřené knihy, ze kterých máte vypracovat čtenářskou kartu. Máte tedy příležitost si ve „volných“ chvílích četli,
co vás baví.
Včera jsem psala, že se máte věnovat IT. Bylo tím myšleno, abyste pracovali na prezentaci o vybraném státu Evropy
do vlastivědy.
Chtěla bych moc pochválit všechny aktivní děti, které se již přihlásily na své účty na SCIODAT a pracují na
vybraných testech. Mám z vás velkou radost. Jen tak dál.
Pátek 20.3.
M – dnes si odpočineme od desetinných čísel a dáme si trochu geometrie…
Uč. 67/ pozorně si přečti červené věty, do seš. G si zapiš vzorečky pro výpočet obsahu obdélníku a čtverce
z tabulky, cv. 1 – pracuj podle zadání, do náčrtku zapiš délky stran (podle obrázku),
Zápis a Výpočet. Přečti oranžové věty.

opiš

Stejně postupuj při cv.2 – náčrt, zápis, výpočet; cv. 3 – narýsuj (ostrouhanou tužkou,
nejlépe č.3, tence) a také postupuj podle cv.1. Nezapomeň vypočítat obvod
obdélníku a čtverce (pokud si nevzpomínáš na vzorečky, najdeš je buď v seš. G nebo na str. 34)
ČJ – uč. 102/ 4a) – pracuj podle zadání do ŠS. Tzn. nepopisuj celé věty, pouze slovní spojení (přídavné jméno a
podstatné jméno, které ho určuje) – horskou službu,…

PS Přídavná jména – 10/1, než začneš doplňovat správné písmeno, přečti si nad cvičením, na co si máš dát pozor
(Cvičení IV. – bystrost…)
Vl – uč. 48 – přečti, PS 28/2, zápis (viz. níže)
první svobodné volby
1.1.1993 vznik samostatné České republiky
1999 vstupujeme do NATO
2003 zvolen Václav Klaus prezidentem
2004 vstupujeme do Evropské unie
2013 zvolen Miloš Zeman prezidentem
Aj – Měli byste dokončit práci, kterou vám p. uč. zadala v pondělí. Pro procvičování vám ještě posílá odkaz:
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

