Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál,
příspěvková organizace
Brantice 252, Brantice 793 93
Email: skola@zsbrantice.cz IČO: 731 845 86
Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00)

Úkoly pro 5.ročník – 23.11. – 27.11.
Milí páťáci, tak to vypadá, že nás čeká poslední týden vzdělávání na dálku a
s příchodem adventu se snad už i my můžeme vrátit do školy. Tak to ještě
vydržme. Posílám vám úkoly na tento týden. Ať se vám práce daří!

Matematika
Pracujeme už s učebnicemi z 5.ročníku.
Uč. 11/34 – můžete si čísla napsat na barevné lístečky a zkoušet
Uč. 12/35, 36, 37 a), b)
Uč. 13/45, 13/49 – obsah už v centimetrech čtverečných
Kapitola – Zákonitosti, vztahy a práce s daty
20/1 a), b)
20/3 – nemusíte všechna písmena
21/11 – kolik trojúhelníků zvládneš vyřešit?
Pracovní sešit – vyřešte slovní úlohy na str. 4 a můžete zkusit řešit i na str. 5

Český jazyk
Zdvojené souhlásky ještě procvičujte v těchto cvičeních:
Pr.sešit – 21/7,8,9
Dále se budeme se věnovat přídavným jménům odvozeným příponou -ský.
Uč.str.31 – modrý rámeček – zápis do školního sešitu:
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Odvozování přídavných jmen
Pokud má přídavné jméno v jednotném čísle příponu -ský,
bude mít v mít v množném čísle příponu -ští.
Např. krnovský – krnovští, husitský – husitští, pařížský – pařížští
Změny:
a) zjednodušení - končí-li kořen slova na -c: Olomouc – olomoucký, olomoučtí
- končí-li kořen slova na -s: Brandýs – brandýský, brandýští
b) může dojít i ke změně hlásky:
- k -) c: Řek

- řecký, řečtí

- g -) ž: Kongo

- konžský, konžští

- h -) ž: Praha

- pražský, pražští

- ch -) š: slaboch - slabošský, slabošští
Pamatuj!
1) V žádném českém slově se nepíší dvě s vedle sebe.
2) Přídavná jména odvozená od názvů míst se píší s malým písmenem,
např. Praha – pražský, Brantice – brantický
Učivo procvičujte v pracovním sešitě na str.22
Doplňte 2 diktáty a pošlete, prosím, fotku s výsledkem.
1. Jeden na koncovky podstatných jmen.
https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-podstatnych-jmen-i-y-2-uroven/81
2. Ve druhém budete rozhodovat, kam patří jedno -n- a kde budou dvě -nn-.
https://www.umimecesky.cz/diktat-souhlaskova-skupina-nn-n-2-uroven/182
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Přírodověda
Téma: Horniny usazené - v učebnici si přečíst stranu 17 a udělej si zápis do
sešitu:
Horniny usazené
Horniny usazené vznikaly usazováním drobných pevných částeček na souši
nebo na dně moří.
Pískovec vznikl tak, že se usazená zrnka písku se spojila. Pískovec je méně
odolný, podléhá zvětrávání, ale dobře se opracovává a je oblíbený ve
stavebnictví a v sochařství, těží se v lomech, někdy tvoří zajímavé přírodní
výtvory.
Vápenec vznikal usazováním pevných zbytků těl živočichů. Je mnohem
odolnější než pískovec, používá se ve stavebnictví, sochařství a kamenictví. U
nás můžeme najít krásné vápencové (krasové) skály a přírodní výtvory-např.
krápníky.
Břidlice je usazená a částečně přeměněná hornina. Má šedočernou barvu a je
možné ji štípat. Její využití je ve stavebnictví jako krytina střech, obklady budov
nebo dláždění chodníků.
Najděte si a na pište, co je to stalaktit a stalagmit. Najděte si k těmto pojmům i
obrázky a zkuste je nakreslit do sešitu a popsat.
Vyhledej na mapě Český kras a Moravský kras a ke každému napiš, které
jeskyně se tam nacházejí. Do jedné naší jeskyně se můžete podívat alespoň zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0wc2lmLYmc&t=175s
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Vlastivěda
Vaším úkolem pro tento týden bude udělat si zápis do sešitu o Marii Terezii s
pomocí videa z minulého týdne. Ve čtvrtek proběhne i vlastivěda online, bližší
informace dostanete v mailu.
Angličtina
Ahoj páťáci!
Minule jsme procvičili slovíčko CAN – umět, smět. Teď pokračujeme dál.
Zkusíme něco těžšího.

1)

Posílám vám odkaz na kvíz: https://tinyurl.com/y4b4xb5l

2)

Jak použít CAN si můžete připomenout tady:
https://www.youtube.com/watch?v=ROzhm8va_8&ab_channel=WoodwardEnglish
nebo na video, které jsem pro vás vytvořil:
https://www.youtube.com/watch?v=VmxrGTalbrk&t=3s&ab_channel=U
%C4%8Ditelskej

3)

Time to level up! Vyzkoušejte si těžší cvičení, kde máte k otázkám vybrat
správnou odpověď. Až bude hotovo, klikněte na SHOW SOLUTION a
správné odpovědi se vám ukážou:
https://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/unit3/asking-for-things/using-can-grammar-quiz.html

