Plán učiva - 1. 2. - 5. 2. 2021-V.B-Mgr. Dominika Bizosová
Úkoly podtržené a označené hvězdičkou přepošlete do pátku na adresu zshnjbizosova@seznam.cz
Český jazyk
ČJ – Skloňování podstatných jmen
str. 61 – Rod podstatných jmen - prostudovat žluté tabulky
str. 61 – ústně cv.1., písemně cv. 2. podtrhněte neživotná podstatná jména
str. 64 – prostudovat žlutou tabulku, ústně cv. 2.
Str. 65 – prostudovat oranžové tabulky, písemně cv. 3. a) – ke každému podstatnému jménu napište jeho
vzor.
Str. 66 – cv. 4., 8. on-line, ústně cv.5., 6., *písemně, cv.7. – podtrhněte životná podstatná jména.
Str.67 – ústně cv.1., 2. on-line, *písemně cv.3. – on-line úkoly a – c.

Čtení
Str. 76 – 77 – Kouzelný džbán – cv. 2.
Str. 78 – Ďábelské listí – *Napiš do sešitu, jak se jmenovalo ďábelské listí – a proč získalo označení ďábelské.

Matematika
M – Počítáme s velkými čísly
str. 80 cv. 30. 31., 32. – probereme on-line, *písemně cv. 33.
Str. 81 – písemně cv. 37., *cv. 39 - zapiš do tabulky
Kolika stokorunami:
Kč
16 300
stokorun

54 000

80 000

394 000

185 000

3 420 000

Kolika tisícikorunami:
Kč
68 000
tisícikorun

790 000

300 000

4 520 000

8 368 000

10 000 000

Str. 81 – cv. 40. zapisuj jen výsledky dělení.
str. 82 - cv. 42. probereme on-line, písemně cv. 43., cv. 44. – on-line
On-line – Úvod do písemného dělení dvojciferným dělitelem str.60

Anglický jazyk
AJ – skupina 1 (Pospíchalová)
Writing - My ideal school
Write 10 sentences about your ideal school (Napiš 10 vět o své ideální škole do malého sešitu)
Present simple - Soubor v příloze vyplň, pošli na můj email.
(+ příloha)

6 312 500

AJ – skupina 2 (Bizosová)
Procvičování slovní zásoby PS str. 70 – 71
Lekce 1D – učebnice str. 32 – 33, Určitý a neurčitý člen, předložky – next to, between, opposite, vazba there
is, there are
Pracovní sešit str. 41 – cv. 3, 4 doplnit – probereme on-line. *PS str. 41 cv.5 – samostatná práce
Str. 42, 43 – doplnit (průběžně probereme na on-line hodině).
Přírodověda
ČR oblast mírného podnebného pásu - prostuduj str. 44 - 48
Zápis do sešitu: (lze nalepit)
ČESKÁ REPUBLIKA
Leží na severní polokouli v oblasti mírného pásu, převládá zde přechodné podnebí, vyskytují se tu lesy
listnaté, smíšené i jehličnaté.
SPOLEČENSTVA ŽIVÝCH ORGANIZMŮ
Les Pole Louka Voda Zahrada Okolí lidských příbytků (na on- line hodinu si připrav zástupce těchto společenstev – ke každému dopiš dva zástupce)
Živočichové a rostliny ve společenstvu jsou propojeni vzájemnými vztahy – nejdůležitější
je vazba potravní. (prostuduj potravní řetězce na str. 47)

TŘÍDĚNÍ ORGANIZMŮ
Organizmy také třídíme na užitečné (slunéčko, …………..……….) a škodlivé (klíště, ……………………………….).
(na on- line hodinu si doplň dalšího zástupce těchto skupin)
Podle společných znaků třídíme organizmy:
- rostliny
- živočichy
- houby – jedlé, nejedlé, jedovaté (do skupiny hub patří i plísně a kvasinky)
- bakterie a sinice – okem neviditelné organizmy

Vlastivěda
Úkol 3 vypracuj a pošli do 5.2. na zshnjhromadka@seznam.cz

1. Opakování a rozšiřování učiva: zhlédni video na následující internetové stránce: Hlavní města evropských
států – 2. část (má asi 3 a půl minuty) a rozšiř si znalosti: https://youtu.be/zDWO55JuSuU
2. Přečti si závěrečné opakování a přehled učiva v učebnici na str. 70, 71, 72,73 a 74. Zkontroluj si, jestli bys
dokázal(a) odpovědět na otázky 1 – 30 str. 70.
3. Pracovní listy v příloze VL14 a VL15 doplň podle zadání.
Všechny pracovní listy budou vlepeny v sešitě vlastivědy v tom pořadí, jak byly zadávány.
4. Procvičuj orientaci na mapě – světové strany, světadíly, oceány, Evropa – ostrovy, poloostrovy, pohoří,
nížiny, moře, řeky, státy Evropy, hlavní města atd.
5. On-line výuka vlastivědy pro 5. B probíhá ve středu od 11.00 hod. do 11.40 hod

