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Úkoly na páťáky na týden 18.1. – 22.1.2021 

 

 

Milé děti,  

zdravím vás v dalším týdnu našeho učení na dálku. Mám radost pokaždé, když 

vás vidím na obrazovce, mám radost z toho, jak krásně pracujete a poslední dny 

mám i velkou radost ze sněhu, co nám napadl. Doufám, že i vy si každý den 

najdete čas si ho jít užít plnými doušky. Budu ráda, pokud budete mít možnost, 

když mi pošlete fotku na téma Já a sníh. Můžeme si pak udělat takovou 

sněhovou fotogalerii 😊. A teď už s chutí do práce. Přeji, ať vás práce baví a 

zvládáte všechno s lehkostí. Pokud byste potřebovali, jsem tu pro vás. 

Vaše paní učitelka Lucka  

 

Český jazyk 

Uč.43/3 – s každým slovem vytvoř větu do sešitu 

Uč. 44/1, 4 – do sešitu 

Uč. 44/2, 5  – na fólii 

Pošlete mi fotky do iPadu, ať vám to můžu zkontrolovat. 

V pracovním sešitě pracujte na str.36 – 39 

Na str.37 můžete udělat jen cvičení 1 (stačí pouze napsat slova) a cvičení 2.  

Procvičování: 

Mě/mně ve slovech 
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https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-me-mne-ve-slove-2-

uroven/5227 

Mě/mně v diktátu 

https://www.umimecesky.cz/diktat-psani-me-a-mne-2-uroven/34 

Prosím o poslání, jak jste byli úspěšní. 

 

Matematika 

Uč.31/28, 29, 31 – zkuste vypočítat tyto úlohy do sešitu a napište k nim vždy 

označení úloh, ať pak vím, co jste počítali. Pokuste se o vyřešení, nevadí, když 

nebudete mít vše. 

Zlomky  

Udělej si zápis do sešitu.  
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Přečtěte si pečlivě oranžový rámeček na str.36. 

Uč. 36/1 – vyřeš pomocí oranžového rámečku 

Ukázka, jak řešit: 

Obdélník B 

IBI = 6     , z (zelená část) = 1        = 1/6 . IBI   - tedy 1/6 obdélníku B 

                                          Ž = 2      = 2/6 . IBI   nebo taky     1/3. IBI 

                   n (nevybarvená část) = 3/6 . IBI   nebo taky     ½ . IBI 

uč. 36/2  - zkuste si všechny napsané možnosti zakreslit do 4 kruhových modelů 

zlomků a postupně vyznačte 

1. rozděl kruh na poloviny, 1 polovinu vybarvi a zapiš zlomek ½  

2. rozděl kruh na čtvrtiny, 2 čtvrtiny vybarvi a zapiš zlomek 2/4 

3. rozděl kruh na šestiny, 3 šestiny vybarvi a zapiš zlomek 3/6 

4. rozděl kruh na dvanáctiny, 6 jich vybarvi a zapiš zlomek 6/12 

Co jste zjistili? 

Uč. 36/3, 4, 5 

Pokud by někdo potřeboval, dala by se ze školy půjčit pomůcka pro budování 

představ zlomků. Nebo dole na odkazu. 

https://www.kleineschule.com.de/Schule/Bruhzahlen-Merk-Poster.pdf 

Pracovní sešit – pokuste se o vypracování těchto úloh: 

23/2, 3, 4 

24/7 

25/9,10           26/1,2,3,4 
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Přírodověda 

Tento týden budete prozkoumávat planety. Informace o nich najdete v učebnici 

na str.26 – 28, Země je na str.31. Můžete ale využít i jiné zdroje, např. 

encyklopedie nebo internet. 

Tvým úkolem bude toto téma zpracovat. Máte 2 možnosti: 

1) Vytvořit papírovou knížku – Planety sluneční soustavy – na každém listu bude 

1 planeta, k ní vyhledáte asi 4 zajímavé a důležité informace a planetu se 

pokusíte nakreslit  

2) Zpracovat toto téma můžete i pomocí počítače nebo iPadu. Můžete vytvořit 

prezentaci s názvem Planety sluneční soustavy, kde byste také na každou 

stránku udělali krátký zápis důležitých informací, které jste o planetě zjistili a 

vložili obrázek planety (můžete tak zúročit nově nabyté dovednosti 

z informatiky 😊).  

Pokud byste měli jiný nápad, jak naši sluneční soustavu zpracovat, můžeme se 

domluvit. Moc se těším na vaše krásné práce. 

Video např. tady: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rTCOGXVFgs 

Můžete i prozkoumat aplikaci ve vašich iPadech – pod PRVOUKOU najdete 

Sluneční soustavu. 
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Angličtina 

Ahoj páťáci, 

tentokrát si vyzkoušíte, jak použít slovo mít, vlastnit v angličtině, tedy have got. 

 

Family tree se mi pokuste nahrát do své složky v Teamsech. 

 

1) Koukněte na video o HAVE GOT, ve kterém je vše podstatné, co k použití tohoto výrazu 
potřebujete vědět. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tKgvgwhVG40&ab_channel=U%C4%8Ditelskej 

 

 

2) Posílám vám trochu těžší online cvičení. Nezapomeňte, že osoby He, She, It používají HAS 
GOT. Pokud ve větě osobu nevidíte, ale je tam třeba My parents, nebo Robert, přemýšlejte 
nad tím, o kterou osobu se jedná.  
My parents=They (oni) 

Robert=He (on) 

Odkaz na cvičení: https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/have-got.htm 

 

 

 

mailto:skola@zsbrantice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=tKgvgwhVG40&ab_channel=U%C4%8Ditelskej
https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/have-got.htm

