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Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00)

Úkoly pro 5.ročník na týden 11.1. – 15.1.2021
Milí páťáci,
máme tu druhý školní týden nového roku a s ním přichází i nové úkoly. Mám
radost, že jste se všichni hravě přihlásili a krásně pracujete. Jen tak dál. Tento
týden už na vás začnou pomalu vykukovat i různé kvízy a testíky, protože
pololetí se nám nezadržitelně blíží. Proto pracujte poctivě a pečlivě, ať jste
dobře připraveni a podáte ty nejlepší výkony. Přeji vám hezké dny, hodně
zdraví, domácí pohody a dostatek sněhu na zimní radovánky.

p.uč. Lucka

Český jazyk
Skupiny BĚ/BJE, VĚ/VJE můžete procvičovat zde:
uč. 41/4 na fólii
uč. 41/6 – můžete si zkusit diktát třeba s maminkou nebo sourozencem,
nemusíte celý
https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-be-bje
https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-ve-vje
Na tomto odkazu po procvičení vyplňte diktát a pošlete mi, jak se vám dařilo.
https://www.umimecesky.cz/diktat-be-bje-ve-vje-pe-me-mne-1-uroven/191
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Nové učivo - zápis do školního sešitu:
Psaní -mě-, -mně- ve slovech
1. Mě píšeme v kořenu slova, např.měsíc, město.
2. Mě píšeme tehdy, když je v příbuzném slově nebo tvaru téhož slova pouze m.
Např. soukromě – soukromý, rozumět – rozumí, osamělý - sám
3. V koncovce podstatných jmen se píše zpravidla mě, např. v zimě, v domě.
3. Tvar mně použijeme pouze v těch slovech, která písmeno n obsahují i v jiných
tvarech slova nebo slově příbuzném, např.skromně – skromný, domněnka –
domnívat se, vzpomněl – pomník.
Pamatuj: připomněl, vzpomněl, zapomněl, pomněnka
tamější ( od slova tam +ější )
Toto učivo procvičujte v pracovním sešitě na str. 33 – 35.
Kdo ještě nemá, tak připomínám slohovou práci, kterou si v pátek přečteme a
vy ji také prosím do čtvrtka vyfoťte a pošlete. Návod na posílání fotek iPadem je
jednak na stránkách školy a jeho doplnění jsem vám posílala na mail.

Matematika
Uč.28/7 – pořád pracujeme s překresleným obrázkem ze str.28/1, pokud
potřebuješ, překresli si jej znovu. U každého čtyřúhelníku změř obvod a obsah –
udělej si podobnou tabulku, jako jsme si udělali pro trojúhelníky a do ní
výsledky zapiš.
Uč.28/8
Uč. 28/9, 10 – co to je úhlopříčka si zopakuj v oranžovém rámečku na str.29.
Přečti si co jsou mnohoúhelníky konvexní a nekonvexní v rámečku na str.30
O těchto třech pojmech si udělej zápis do sešitu.
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Pracovní sešit – kdo nemá, tak ještě může dokončit str.18,19
Učivo s mnohoúhelníky budeme procvičovat na str.20 – 22.
Pr.s.20/1 – při rýsování bodu B (2,-1) – to znamená 2 kroky doprava a 1 dolů od
bodu A.
Vypočítejte tyto příklady samostatně buď do sešitu nebo na papír, pak vás
poprosím o jejich vyfocení a poslání.
1) Každý příklad vypočítej písemným násobením (pod sebe) i indickým
násobením.
2 843 . 96 =

, 5 137 . 28 =

,

9 284 . 73 =

, 6 704 . 54 =

2) Příklady vypočítej písemným dělením a nezapomeň na zkoušku.
2 952 : 3 = , 6 088 : 8 = , 66 311 : 7 = , 46 270 : 5 =
986 : 4 = , 853 : 3 = , 954 : 7 = , 848 : 5 =

Přírodověda
Slunce – přečtěte si zajímavé informace o Slunci v učebnici na str.24, případně i
jinde (internet, encyklopedie) a udělejte si sami zápis důležitých informací, co
jste se o Slunci dozvěděli např. Co je to Slunce? Jak je staré? Z čeho je složeno?
Jakou má asi teplotu na svém povrchu? Kolikrát je větší než naše Země? Za jak
dlouho se z něj dostane na Zemi světlo? Může být pro nás Slunce nebezpečné?
Co vše umožňuje Slunce na Zemi? Atd.
Udělejte si také obrázek Slunce a Země podle učebnice na str. 24.
Pracovní sešit str.14
Přečtěte si a zapište ze str. 15 jaké všechny objekty obíhají kolem Slunce a
k nim případně z čeho jsou tvořeny.

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)

Podívejte se na 3 pěkná videa o Slunci, kometách, atd.
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0&list=PLbyvawxScNbt1pgzIxe24LqG1e0ZkbYC&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
https://www.youtube.com/watch?v=eLs6ZksxJ44&list=PLbyvawxScNbt1pgzIxe24LqG1e0ZkbYC&index=9

Angličtina
Ahoj páťáci!
Posílám vám úkoly na příští týden.
1) Duolingo – vyberte si I speak Czech and I want to learn English
(Mluvím česky a chci se učit anglicky). Dejte si alespoň 10 minut
denně
2) Slovíčka o rodině (učebnice) si přepište do slovníčku (do sešitu) –
vyhledejte si překlad.

3) Vytvořte svůj vlastní Family Tree (strom rodiny). Zkuste zahrnout
alespoň 6 lidí, klidně bratrance, tety, strejdy, prarodiče.
Vlastivěda
S paní učitelkou Menšíkovou budete mít on-line setkání v úterý v 11hodin, tam
se společně domluvíte na zadané práci. Odkaz na hodinu pak najdete v mailu.
HV
Kdo ještě nevypracoval, tak připomínám referát do hudební výchovy.

