Učivo pro žáky V. A
Dobrý den vážení rodiče, zasílám domácí úkoly na dobu do 31.3.2020
Český jazyk : Slovesa
Učebnice str. 87, celou stránku si přečíst, ústně probrat cv.2 a),b),c),d),e),
str. 88,písemně vypracovat cv. 1,2,úkoly a,b,c, ústně , 3. / 3a ústně /.
Str. 89 Přečíst si celou stránku . Vypracovat cv. 5a). Opsat cv.7.
Prostuduj si tvoření budoucího času na str. 90 v učebnici, poté vypracuj cvičení 1,2,3. str. 90
Ústně cv. 5,7, str. 91 Vypracuj cv. 6 b,d .
Napiš mi dopis. Jak má tento slohový útvar vypadat si nastuduj na str. 92. Dopis neposílej,
předáš ho až ve škole. Tématem může být např.: Jak prožíváš tyto volné dny.
Něco z opakování: Vypracuj písemně str. 90, cv.4, str. 141 cv. 4,5,6,7.
Čtení: připravuj si referát o přečtené knize. V čítance si přečti báji na str. 119 a pohádku na
str. 156. Odpověz ústně na otázky za těmito texty.
Matematika: Desetinná čísla
Vypracuj tato cvičení : Učebnice str. 34, cv. 3,4,5
Učebnice str. 35, cv. 10,11,12,13,14, ostatní cvičení na této straně ústně.
Str. 36, cv. 2, ostatní cvičení na této straně ústně.
Str. 37, cv. 10,11 12,13,14 ostatní cvičení na této straně ústně.
Geometrie:
Zopakuj si rýsování trojúhelníku, čtverce a obdélníku,
Také jednotky obsahu na str. 19, 25, 30
Pomůže: http://matyskova-matematika.cz , také Luštěnky www.rysavawabsnadno.cz

Přírodověda :
Dýchací soustava: Učebnice str. 58
S pomocí obrázku říkej, kudy prochází při vdechnutí vzduch do těla k plicím a potom z plic
z těla ven. Vyjmenuj části Dýchací soustavy.
Oběhová soustava: Učebnice str. 59 Co tvoří Oběhovou soustavu. Odpověz ústně na tyto
otázky: Jak pracuje srdce, jak je krev rozváděna po těle, co rozvádějí tepny, co rozvádějí žíly,
co jsou to vlásečnice, co obsahuje krev, jakou máš krevní skupinu.
Trávicí soustava: Učebnice str. 60 Co tvoří trávicí soustavu. Popiš jakou cestou prochází
v lidském těle potrava, než dojde k vyloučení nestrávených zbytků z těla ven.
Do sešitu si zapiš části Dýchací, Oběhové a Trávicí soustavy.
Vlastivěda: Znát názvy světadílů a oceánů a ukázat je na mapě světa. Vyjmenovat a ukázat
na mapě pohoří, poloostrovy, ostrovy a největší řeky Evropy.
Opakovat podle otázek na str.13 a 15 v učebnici.
Přečti si 5. kapitolu Česká republika co už víme a odpověz ústně na otázky str. 18.
Pomůže: Luštěnky www.rysavawabsnadno.cz program Čt 2 ,,UčíTelka ,,
Opatrujte se.

S pozdravem Ludmila Fraňková

