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 páťáky na týden od 25.1. – 28.1.2021
A máme tu poslední týden tohoto pololetí. V pátek máte pololetní prázdniny a
pak hned navazují prázdniny jarní. Do čtvrtka vše probíhá tak, jak jste zvyklí.
Pracujete skvěle, z čehož mám velkou radost. Jen tak dál! Přeji vám, ať si
prázdniny užijete, provětráte si hlavičky a naberete síly na druhé pololetí. Ale
teď ještě s chutí do práce!
Český jazyk
Minulý týden jsme spolu začali učivo Pravopis i/í, y/ý po obojetných
souhláskách. Budeme se mu věnovat celý tento týden. Určitě si oprašte řady
všech vyjmenovaných slov, ať je umíte zpaměti.
https://www.jak-se-pise.cz/vyjmenovana-slova/
Učebnice - 45/3 – 4 řádky do sešitu, 46/5 – přepsat slova do sešitu
46/10 – vybrat si dvě dvojice a ke každému slovu napsat větu
Např. my – My jsme ubytovaní v hotelu na pláži.
mi – Podej mi ten červený hrneček.
47/15 – opět si vyberte dvě dvojice nebo trojice a užijte je ve větách
Pracovní sešit – velkou nabídku na procvičování máte na str. 40 – 43, nechám
na vás, kolik každý zvládnete. Samozřejmě není nutné vyplnit všechno. Spíš
budu ráda, když si někam napíšete slova, u kterých si nejste jisti a pošlete mi je,
ať si je pak můžeme vyhledat a vysvětlit.
Matematika
Minulý týden jsme se zabývali zlomky a desetinnými čísly. Utvářeli jsme si o
nich představu, učili jsme se je zapisovat a správně číst. Lehce jsme naťukli i
jejich sčítání desetinných čísel. To si nyní můžete v klidu zopakovat s pomocí
těchto videí. V tom prvním je pěkně vysvětleno pamětné sčítání a odčítání a ve
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druhém písemné. Zkuste si video vždy zastavit a příklady si počítat zároveň do
sešitu.
Pamětné sčítání a odčítání desetinných čísel.
https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU
Písemné sčítání o odčítání desetinných čísel.
https://www.youtube.com/watch?v=LKGp9Xc5uDg
Učebnice - do sešitu pak zkuste vyřešit tato cvičení:
37/12, 13, 14 (14 zkuste, jak to půjde)
Dále nabízím cvičení na str.38:
38/15, 16, 17, 18, 19
Pracovní sešit
27, 28
Procvičte si?
Desetinná čísla na číselné ose:
https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-desetinna-cisla-1/1237
Dále budete procvičovat krácení zlomků, kdo potřebuje znovu vysvětlit, tak si
pustí toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=lSMnVpbPL20
A můžete procvičovat:
https://www.umimematiku.cz/presouvani-zlomky-kraceni-1/1024
https://www.umimematiku.cz/presouvani-zlomky-poznavani-2/1335
https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-zlomky-1/1069
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Přírodověda
Chci vás moc pochválit za krásné prezentace a „knížky“ o planetách. Většina si
na své práci dala velmi záležet a vznikla krásná dílka.
Vesmír budeme prozkoumávat i nadále.
Souhvězdí (uč.29)
Do sešitu si zapište – co je to souhvězdí a proč si je lidé pojmenovali. Mohou
mít pro nás nějaký význam? Můžeme stejná souhvězdí pozorovat po celý rok?
Proč?
Vyberte si některá souhvězdí a zakreslete si je do sešitu.
Tady krátké video, jak toto téma zpracovala jedna žákyně.
https://www.youtube.com/watch?v=UcaFgZ6a80s

Měsíc (uč.32)
Do sešitu si zapište: Co je to měsíc? Co jste o něm zjistili? Za jak dlouho oběhne
kolem Země? Můžeme měsíc vidět ze všech stran? Co jsou to Slapové síly? Svítí
měsíc? Co jsou to měsíční fáze?
Měsíční fáze si zakreslete a popište do sešitu.
Tady jsou dvě krásná videa o měsíci, kde je vše pěkně znázorněno a vysvětleno.
https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc
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Angličtina
Ahoj páťáci,
tentokrát si vyzkoušíte přivlastňovací zájmena a apostrof. Nezapomeňte, že
v pondělí píšeme test.

1) Koukněte na videa, která vám vše připomenou.
Zájmena:
https://www.youtube.com/watch?v=HCdsC1MQd2Q&ab_channel=U%C
4%8Ditelskej
Apostrof:
https://www.youtube.com/watch?v=6cuePBDNa3U&ab_channel=U%C4
%8Ditelskej

2) Procvičte si přivlastňovací zájmena:
https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/determinerswrite-2
https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/determinerswrite-3
3) Procvičte si apostrof:
https://www.englischhilfen.de/en/exercises/nouns_articles/apostrophe_s4.htm

Vlastivěda
Tento týden nebudou ani úkoly ani hodina online.

