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Úkoly pro 5.ročník na dny od 29.3. do 31.3.2021
Milé děti,
duben je už za dveřmi a spolu s ním přijdou i krásné svátky jara, Velikonoce. Tento týden
bude online výuka pouze do středy. Od čtvrtka do pondělí budete mít velikonoční prázdniny.
K Velikonocům nabízím následující odkaz, na kterém můžete vyhledat vše podstatné. Kdo
bude dobře hledat, najde mezi obrázky 10 odkazů. Přeji vám, ať si prázdniny užijete,
odpočinete si a načerpáte sil.
Vaše paní učitelka Lucka
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX1vS63VUFXcrFVmUBDCT0sXNi3X6NQAaDqzsw9XvmDFf_SAlt0ALFbeJGburtpD3JnRuzWcKVHj
mL7ez/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR3pXP82SWbnZ1Co8BgOb6R6S
WlID5qqGVAg374hyBI6l8fGyC6YQHSZogs&slide=id.p

Český jazyk
Pracovní sešit str.24, 25, 26 – opakování přídavných jmen (zkontrolovat si to pak můžete
zezadu pracovního sešitu)
Matematika
Vyzkoušejte si písemnou práci v učebnici na str. 60. Každá úloha je gradovaná, to znamená,
že a) je vždy nejlehčí, ale za nejméně bodů a c) bývá nejobtížnější za nejvíce bodů. Můžete
zkusit, kterou úroveň byste zvládli. Vaši vyfocenou práci mi pošlete a já vám ji pak
ohodnotím body.
Přírodověda
V přírodovědě nás čeká téma o botanických a zoologických zahradách. Doufejme, že se do
nich už brzy budeme moci opět vydat. Přečtěte si v učebnici str. 43 a 44. V pracovním sešitu
vypracujte str.25 a pak vypracujte následující kvíz. Některé odpovědi budete muset
vyhledávat pomocí internetu.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gSANwzKe_UK9U1qK3TJCjTn1mlfDH
LxFgWcy5dwKJL9URURWR1lONjVOTzJWOU5UT0FGSkdENkdSWi4u
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Angličtina
Ahoj páťáci,
Připomínám pondělní test z hodin a zájmen.
Jak říct, kolik je hodin, si můžete zopakovat ve videu:
https://www.youtube.com/watch?v=TMPuImuT7oc&ab_channel=U%C4%8Ditelskej
Potom si to procvičte na testu zde:
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/time/time-write
Nakonec se nezapomeňte podívat na zájmena:
https://agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/object-2
V pondělí si můžete opravit známku z těch hodin. Tentokrát ale dostanete známky dvě – za
hodiny a za zájmena.

