Úkoly pro 5. ročník od 25. ledna do 29. ledna 2021
Online výuka proběhne v pondělí, úterý a ve středu vždy od 8:30 pro všechny žáky. Písemné úkoly
opět zašlete nejpozději do pátku. Ve čtvrtek 28. ledna si během dopoledne vyzvedněte v budově
školy vysvědčení (zazvonit a někdo předá – já ne – mám školení). Vysvědčení přinesete zpět, až se
budete moci opět vrátit do školy (prosím nezmačkat, nepodepisovat)

Matematika
1.
2.
3.
4.

Minutovky strana 23 jen cvičení 45 a jen první 3 řádky a poslat
Minutovky strana 26 celá a poslat
Početníček strana 18 cvičení 2 - jen první 3 řádky - bez zkoušek a poslat
Početníček strana 24 cvičení 3 a poslat

Angličtina
1. Naučit se slovíčka PS strana 75 vpravo dole English across the c……
2. Prohlédnout si obrázky v učebnici na straně 37 ve cvičení 1, 2 a podle nich do sešitu Practise
nakreslit nebo vlepit obrázek lidské postavy a popsat v angličtině části těla. Pak nakreslit
nebo vlepit podobné obrázky jako ve cvičení 2 a dopsat anglicky části těla zobrazených zvířat.

Čtení
1. Čítanka strana 72 – 73 – hlasité čtení Jak se stařeček stal léčitelem
2. Do sešitu stejný nadpis a vypsat všechny postavy, které vystupují v pohádce a nakreslit
obrázek vztahující se k pohádce
3. Čítanka strana 74 – hlasité čtení Malinový král
4. Do sešitu stejný nadpis a zapsat, jaké poučení plyne z pohádky

Český jazyk
1. Pročíst učebnici na straně 35 – žluté tabulky
2. PS strana 35 cvičení 1, 2, 3 a poslat
3. Malý PS strana 18 cvičení 36 a poslat
4. Pravopisníček strana 18 celá a poslat

Přírodověda
1. Pročíst učebnici strana 38 – 39
2. Přepsat do sešitu zápis a doplnit zadané úkoly

Pokračuj v sešitě:
3. Mírný podnebný pás – oblasti s mírným podnebím – dokresli obrázek ze str.38 nahoře
– střídají se zde čtyři roční období
-

krajina se dělí na lesy, lesostepi a stepi

Lesy a) listnaté - (dub, buk, bříza..), kapradiny, mechy….žije zde jelen, srna, vlk, divoké prase, kuna…
b) jehličnaté – (smrk, borovice, modřín, jedle..) žije zde medvěd hnědý, medvěd šedý(grizzly),
sobol, liška, tetřev…..
c) smíšené – jehličnaté i listnaté
STEPI – jsou travnaté oblasti mírného pásu, bývají zde horká léta a chladné zimy
Euroasijské stepi obývá : sysel obecný, křeček polní, zajíc polní, krtek obecný, vlk obecný, rys
ostrovid, orel stepní, sup bělohlavý, bažant obecný…..
Severoamerické prérie: dříve zde byla stáda bizonů, dnes kojot prériový, sova zemní, tetřívek
prériový…….
SP: Ze strany 39 opiš celou tabulku Co to je?
Nakresli nebo vlep obrázky některých zmíněných rostlin nebo živočichů¨

Vlastivěda
PS – str.24/opakování
Opakovat si učivo.
Úkoly pošlete na mail ivahujkova@seznam.cz.

Vv + Pč – tangrams art
Pomůcky: pravítko, tužka, barevné papíry, nůžky, lepidlo

Tento týden vyzkoušíme Tangrams art, obrázky
z geometrických tvarů. Narýsujte geometrické tvary,
vystřihněte, naskládejte na papír do požadovaného tvaru
zvířete nebo věci a nalepte.

Obrázek vyfoťte a pošlete na mail ivahujkova@seznam.cz.
Vaše díla nevyhazujte, až to bude možné, práce donesete
do školy (bude hodnoceno).

Tělesná výchova
5 minut zahřátí a protažení, 10 leh sedů, 10 dřepů ruce za hlavu, 10 kliků, pauza 2-5 minut a
to samé ještě 1-2x, nakonec se protáhni.
Nemusíte natáčet a posílat, záleží na vaší zodpovědnosti, jak se k úkolu postavíte (Ve
zdravém těle, zdravý duch )

