Dobrý den, pokračujeme v prohlubování učiva- týden – 18. – 25. 5.:
Pondělí
– hodnocení předchozích úkolů, komunikace s rodiči, žáky
Úterý – pátek
Nebudu vám psát konkrétní učivo na každý den, prosím pracujte i nadále podle vlastního tempa,
pokud budete potřebovat další úlohy, neváhejte mě kontaktovat
ČESKÝ JAZYK- JV- Práce s učebnicí do sešitu ČJ/Š: s. 127- 129- (přepište)
PŘÍSUDEK SLOVESNÝ stát se, stávat se
= přísudek, který má v základu určité sloveso s plným významem – př. Slunce se vyhouplo.
Přísudek jmenný se sponou- složen z tvarů sloves být, bývat, stát, stávat a z přídavného nebo
podstatného jména – př. Syrová zelenina je zdravá. Honzík bude učitelem.
Přísudek jmenný bez spony- vyjádřený pouze jménem bez tvaru slovesa- Mladost radost.
PŘÍSUDEK NĚKOLIKANÁSOBNÝ
= složen z více určitých slovesných tvarů- př. Kdesi nad hlavami proletěla a zakřičela sojka.
= členy bývají odděleny čárkami nebo spojeny spojkami
= při vyznačování podtrháváme jen členy, ale spojky ne
= př. Kolem rybníků chodí a loví čápi.
PŘÍSUDEK ROZVITÝ
= vzniká spojením přísudku s dalším větným členem nebo s více členy
= př. Loučka u lesa ožila radostí probouzejících se dětí.
Ústní procvičování- prosím projděte jednotlivá cvičení pečlivě, čtěte si je nahlas:
s. 127, cv. 1, s. 128, cv. 3, s.129, cv. 4
Písemné procvičování – do sešitu čj/š:
s. 127, cv. 2- jen vyhledejte a podtrhněte základní skladební dvojice
s. 128, cv. 2
s. 129, cv. 3, 5
Pracovní sešit, s. 29-30
Písemné procvičování- web:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek3.htm
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_116
Podívej se na prezentace- mohou ti pomoci

Několikanásobný Podmet_a_prisudek
přísudek.wmv
.ppt

ČESKÝ JAZYK- LV- čítanka
Kapitola: „CESTY ZA DOBRODRUŽSTVÍM“
- přečti si články od s. 162 až do strany 166
- s. 167- článek „Pátek“- přečtěte a do sešitu ČJ/KSV- napište odpovědi na otázku č. 1, 2

MATEMATIKA- Aritmetika- práce v zelené učebnici, obor velkých čísel- s. 18 - 20
Zápis do sešitu:
Zapisování velkých čísel v textu:
- pomocí celých čísel
- pomocí desetinných čísel
- pomocí slovního údaje
Př.:1 000 000 000= 1 miliarda
1 200 000= 1, 2 milionu
1 350 000= 1, 35 milionu
17 600 000= 17, 6 milionu
Příklady:
- písemně- zápis + do sešitu: s. 18, cv. 1, 2, 3
- ústně- s. 18, cv. 4, 5
- pracovní sešit- s. 15
Pokračujeme zápisem v sešitě MJA/Š (učebnice, s. 19):
Příklady k procvičení:
- písemně – s. 19, cv. 3, 5, 6
- ústně – s. 19, cv. 1, 2, 4, 7
- pracovní sešit- s. 16
Pokračujeme zápisem v sešitě MJA/Š (učebnice, s. 20):
Desetinná čísla:
= zapisujeme pomocí celé části- počet celků
= pomocí desetinné části- počet částí
= 16, 24 (16-celky, 24- části)
Příklady:
- písemně- zápis + do sešitu: s. 20, cv. 2, 4, 6, 7
- ústně- s. 20, cv. 1, 3, 5
- pracovní sešit- s. 17
všechna videa k učebnici:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQgBpv1udkJ9qeTDVtGiRufLkmOqB6K2
MATEMATIKA- Geometrie- práce ve fialové učebnici- s. 27
Zápis do sešitu:
Čtverec a obdélník- obsah: přepiš a překresli žlutou tabulku
Příklady:
- písemně- zápis + náčrt * výpočet + odpověď do sešitu: s. 27, cv. 1- a,b
Pomůže ti video: https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w

ČaJS- PŘÍRODOVĚDA- (Zápis do sešitu - s. 62-63, prosím, opět požádejte kohokoli z rodiny o pomoc
nebo vytiskněte, nalepte)
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
Vylučovací soustavu tvoří:
- ledviny
- močovody
- močový měchýř
- močová trubice
= umožňuje vyloučení škodlivin z těla močí
´důležitý je příjem tekutin, které napomáhá včasnému a dostatečnému vyloučení škodlivin

Pomůže ti video a prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg

Vylucovaci_soustav
a.ppt

KOŽNÍ SOUSTAVA
- tvořena kůží, která pokrývá a chrání povrch těla
- význam kůže:
= ochrana těla před průnikem škodlivin, mikroorganismů, UV-zářením
= obsahuje potní žlázy vylučující pot- odstraňuje škodliviny, ochlazuje tělo, udržuje tělesnou teplotu
= umístěny smyslové buňky- díky nim vnímáme bolest, tlak, teplo, zimu a další podněty
= vyrůstají z ní vlasy, chlupy, nehty, řasy, obočí
= chrání lidské tělo proti nárazům
= je pružná, umožňuje společně s kostrou a svaly pohyb těla

Pomůže ti video i prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4
Kožní_soustava.ppt
x

ČaJS- DĚJEPIS- (Zápis do sešitu - s. 39-42, prosím, opět požádejte kohokoli z rodiny o pomoc nebo
vytiskněte, nalepte)
T VÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBIKY
ČSR demokratickým státem
- překresli si mapku i s popisem
První prezident
- T. G. Masaryk- vzdělaný, čestný člověk
Občané ČSR
- základ státu – Ústava = rovnoprávnost všech občanů bez rozdílu majetku, náboženství a národnosti
- Češi, Slováci, Němci, Maďaři, Rusíni, Ukrajinci, Poláci
Podoba hospodářství
- nejvíce průmyslově rozvinuté – české země
- méně rozvinuté Slovensko
- chudá Podkarpatská Rus
- významný podnik- Baťovy závody Zlín- 8hodinová pracovní doba
- velký pokrok v zemědělství- význam- cukr, pivo, chmel
Kulturní život
- rozvoj všech oblastí- věda, technika, školství, kultura
- rozvoj divadel- Osvobozené divadlo- zakladatel- Jiří Voskovec, Jan Werich, písně Jaroslav Ježek
- autor divadelních her, románů, povídek- Karel Čapek
Život za první republiky
- ne všem se dařilo dobře
- odsuzováno lajdáctví nepoctivost
- dařilo se řemeslníkům, dělníkům, obchodníkům, učitelům, lékařům, rolníkům
- lidé spořili, ženy se staraly o domácnost
Cesta k zániku ČSR
- r. 1935 – prezident- Edvard Beneš
- nespolehliví sousedé, kromě Rumunska měli územní požadavky
- r. 1933- nebezpečná situace s Němci- u moci nacionalisté- Nacisté v čele s Adolfem Hitlerem
- r. 1938- září- na straně Němců Velká Británie, Francie
- r. 1938- září- podepsána tzv. Mnichovská dohoda- pohraničí Československa (Sudety) připojeno
k Německu (o nás, bez nás)
https://www.youtube.com/watch?v=B3K8_uCNzU0
https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw
Přeji všem hodně zdaru při plnění úloh, tentokrát mi nemusíte výsledky odesílat, poprosila bych vás
však o sdělení, s čím máte potíže, co vám nejde- prosím konkrétně- např. neumím se zeptat na
podmět. Příští týden bude, tzv. opakovací- testovací Děkuji Raczová

