Úkoly pro 5. ročník od 15. 2. do 19. 2. 2021

Online výuka bude stejně jako minulý týden, tedy od pondělí do čtvrtka vždy od 8:30. Písemné úkoly
prosím opět zaslat nejpozději do pátku. Děkuji

Matematika
1.
2.
3.
4.

Minutovky strana 28 jen cvičení 55 a, b a poslat
Početníček strana 10 cvičení 3 a poslat
Početníček strana 11 cvičení 2 a poslat
Početníček strana 14 cvičení 4 jen první sloupek a poslat

Český jazyk
1.
2.
3.
4.

Velký PS strana 39 jen cvičení 1, 2 a poslat
Malý PS strana 21 cvičení 41, 42 a poslat
Pravopisníček strana 20 celá a poslat
Pravopisníček strana 22 celá a poslat

Čtení
1. Čítanka strana 78 Ďábelské listí – hlasité čtení
2. Do sešitu napsat stejný nadpis, opsat a odpovědět na otázky: Co musel dát hrabě Romce, aby
mu řekla jméno rostliny? Jak se rostlina jmenovala a co se z ní vyrábí? Poslat
3. Čítanka strana 79 Vašnosta všech vašnostů – hlasité čtení
4. Do sešitu stejný nadpis, vypsat všechna nesmyslná slova a vysvětlit je (př. obydloň = dům) a
poslat

Angličtina
1. Naučit se perfektně slovíčka My day – PS strana 76 kapitola 4 B
2. PS strana 33 cvičení 3, 4 a poslat

Přírodověda
1. Pročíst učebnici strana 41 Přizpůsobivost rostlin
2. Přepsat do sešitu:

Přizpůsobivost rostlin

Adaptace = daný druh se přizpůsobuje podmínkám, kde se vyskytuje.
Rostliny se přizpůsobily okolnímu prostředí – délkou kořenů
- uspořádáním listů
- povrchem listů
- vlastnostmi květů
Příklad přizpůsobení se nadmořské výšce:
Hory – borovice kleč (je nízká)
Přímořské oblasti – borovice pinie (je vyšší)
Nížiny – borovice lesní (jsou vysoké)
SP – vypiš z učebnice co je Baobab a kaktus a nakresli obrázky, pak vše poslat

Vlastivěda – učebnice str. 44 – 45 – přečíst
Odpověz na otázky:
1.
2.
3.
4.

Ve kterém divadle působil J. Werich a J. Voskovec?
Najdi a napiš alespoň 3 známé herce z té doby.
Co byla tzv. žebračenka?
Co je tzv. mnichovská dohoda a kdo ji podepsal?

Úkoly pošlete na mail ivahujkova@seznam.cz.

Vv + Pč + Tv – soutěž
Pomůcky: vhodné oblečení a obuv, fotoaparát nebo telefon
Tento týden vyhlašuji soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější fotografii přírody. Vyrazte na
vycházku (pěšky nebo na běžkách) a cestou se kolem sebe dívejte. Až vás zaujme nějaký
výhled, rostlina, sníh (zmrazek), zvíře (může i sourozenec) vyfoťte to a pošlete. Všechny
fotografie vytisknu, budou vystaveny ve škole a zároveň zveřejněny na webových stránkách
školy. Odměna bude také čekat ve škole. Přeji příjemný zážitek a už se moc těším na vaše
fotografie  pošlete na mail ivahujkova@seznam.cz

