Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál,
příspěvková organizace
Brantice 252, Brantice 793 93
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Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00)

Úkoly pro páťáky na týden 8.3. – 12.3.2021
Milé děti, moc vás zdravím a posílám vám práci na tento týden. Učivem se budeme
zabývat i na našich hodinách, tak si tam můžeme probrat vaše případné otázky.
Děkuji za páteční konferenci, všichni jste byli skvěle připravení. Mám radost a těším
se na další. Ve čtvrtek si napíšeme v matematice něco z rovnic a v pátek z přídavných
jmen tvrdých.
Český jazyk
Tento týden se budeme zabývat skloňováním přídavných jmen tvrdých. Skloňujeme je
podle vzoru MLADÝ. Vyzkoušejte si skloňování slov nový a veselý podle tabulky na str.
70.
Uč.70/1 – do sešitu
Uč. 71/5a)
Pracovní sešit - str.15,16,17
Matematika
Uč.47/22 – b), c), d) – áčko jsme dělali spolu
47/23 – b), c), d)
Uč.47/24 – zlomek si přepočti na minuty, např. 1/5 je 12 je minut (60:5),
1/3 je 20 minut (60:3)
Uč.49//11 – do tabulky si zapiš, kolik bylo který den stupňů
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49/12 – odpověz na otázky a), b), c), d)
Uč. 52/1,2.3,4 – rýsujte do geometrického sešitu, ke každé konstrukci si i přepište
zápis v oranžovém rámečku
Pracovní sešit str.40
Pracovní sešit 2.díl
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Str. 4 – narýsuj obdélník ABCD a čtverec EFGH, pomoci vám může videonávod
- do tabulky zapiš obvod a obsah obou čtyřúhelníků
https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y
https://www.youtube.com/watch?v=npxmJgI4Nno
Ve čtvrtek si napíšeme opakování z rovnic (uč.44/3,4).
Přírodověda
Asi už dobře víte, co vás tento týden čeká. Ano, mírný podnebný pás, který bezpečně
známe. Přečtěte si o něm informace v učebnici na str.38, 39. Udělejte si zápis do
sešitu a doplň si jej:
MÍRNÝ PÁS
• oblasti mezi subtropickými a polárními pásy
• počasí je velmi proměnlivé, střídají se zde 4 roční období
• v létě jsou dny dlouhé a teplé, v zimě krátké a mrazivé
• podnebí mírného pásu se mění se vzdáleností od moře
Vlivem podnebí se vytvořily různé druhy krajiny:
Lesy
a) listnaté – typické pro mírný pás
rostliny – …….
živočichové – ………
b) jehličnaté – nejodolnější vůči výkyvům teplot
rostliny –
živočichové –
c) smíšené – rostou tam stromy jehličnaté i listnaté
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Stepi
- travnaté oblasti mírného pásu
- jsou velmi úrodné - převážně pole (pěstování obilnin, kukuřice, bavlníku)
- léta jsou horká a suchá, zimy studené a větrné
živočichové –
Zjisti si pojmy pampy, prérie, nomádi, jurta.
Přídávám dvě krátka videa:
https://www.youtube.com/watch?v=nFhN564TYKs
https://www.youtube.com/watch?v=xOmlFhpF7q4
Jak už jste zvyklí, opět si vyberte typického zástupce živočichů z oblasti mírného
podnebného pásu a zpracujte o něm plakát. Nezapomeňte jej vložit na naši nástěnku.
V pátek nás čeká konference.
https://padlet.com/lucieseberova/tfwkf9y0u8er4j6s

Angličtina
Ahoj páťáci!
Tentokrát po vás budu chtít, abyste vytvořili svůj rozvrh hodin v angličtině.
1) Budete potřebovat papír, pravítko, tužku a pastelky.
2) Nadepište si dny a hodiny a vyplňte do rozvrhu předměty v angličtině
tak, jak je ve skutečnosti máte. Jen je nezapomeňte psát anglicky.
Slovíčka najdete v pracovním sešitu. Pomůže ale i Google překladač.
3) Hotový rozvrh mi vyfoťte a pošlete na mail:
jaroslav.konvicka@zsbrantice.cz

