ÚKOLY V. ROČNÍK – TÝDEN OD 25.1. DO 28.1.
Prosím, aby žáci vypracovávali úkoly podle stanovených dnů, nikoli dopředu, neboť některé úkoly
přímo závisí na výkladu při on – line výuce.
Před každým vypracovaným úkolem napsat datum, číslo stránky i pořadové číslo cvičení.
PROSÍM DBÁT NA ÚPRAVU V SEŠITECH!
PONDĚLÍ 25.1.
ČJ:
uč. str.78, cv.2 ( cvičení začíná slovy Na obrázku je pět krychlí ….)
do školního sešitu
MAT:
uč.II. díl str.5,cv.11a) b) – – do školního sešitu

ÚTERÝ 26.1.
ČJ:
uč.str. 78, cv.3c) – ( začíná Děti si hrály…)
do školního sešitu
MAT:
uč. II.díl str.10, cv.3 – poslední dva příklady i se zkouškou – pokusit se vypočítat zkráceným způsobem
dělení - do školního sešitu

STŘEDA 27.1.
ČJ:
uč. str.80,cv.4 - pouze napsat – vzor: na zemi ( na kosti), v neděli ( v růži) - do domácího sešitu
MAT:
uč.II. díl str. 11,cv.2 – stručný zápis, rovnice, výpočet a odpověď – do domácího sešitu

ČTVRTEK 28.1.
ČJ.
uč. str.82,cv.1 ( Vzory město, moře) – celou stránku pouze přečíst a promyslet
MAT:
uč. I. díl -str.59,cv.4 – narýsovat jakýkoli čtverec a obdélník, vyznačit a zapsat úhlopříčky – do
geometr. sešitu
PÁTEK 29.1.
Pololetní volno – PRÁZDNINY

VLASTIVĚDA - napsat do sešitu

VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Po třicetileté válce vzdělávání upadá a školní docházka není povinná.
Školy jsou pouze od 6 do 12 let a vyučuje se čtení, psaní, počty, náboženství a
zpěv.
Gymnázia a vysoké školy jsou pouze pro chlapce a vyučuje se v latině. V češtině
se vydávají pouze lidové knihy – pohádky, pověsti, kroniky a životopisy svatých.
JAN AMOS KOMENSKÝ – (narozen 28. 3. 1592, zemřel 1670)- významný český
pedagog nazývaný „Učitel národů“. Prosazoval lepší metody vyučování
metodou „škola hrou“. Do školy měly chodit všechny děti a výuka měla být
v mateřském jazyce. Byl kněz, učitel a spisovatel a jako nekatolík musel opustit
Čechy a působit v Polsku i celé Evropě. Nejznámější je jeho dílo ORBIS PICTUS –
česky „Svět v obrazech.

UČIVO V. ROČNÍK 25. 1. – 28. 1. 2021
ANGLICKÝ JAZYK
PS s. 34 cv. 1 (názvy zvířat z učebnice z 13. lekce) a 2. Budu zkoušet slovíčka z 13. lekce.

PŘÍRODOVĚDA
Vytiskni si výpisky (jsou ze s. 44) a doplň je. Vyber si nějaké zvíře ze zoo a napiš o něm 10 vět
(písemně) a nakresli (nebo vytiskni) ho.

PŘÍRODOVĚDA – VÝPISKY

ZOOLOGICKÉ ZAHRADY (učebnice s. 44)
-

Jsou zařízení určená k chovu běžných i ohrožených druhů zvířat v zajetípi
Umožňují návštěvníkům vzdělávat se, relaxace, zábavy a odpočinku

Zoologie =
Ekologie =

Nejznámější zoo v ČR:

Nejstarší Zoo v ČR:

Nejvíc navštěvovaná zoo v ČR:

Safari je v zoo: v

Význam zoo je i pro vědecký výzkum: nabízejí možnost rozmnožování ohrožených druhů
zvířat s cílem vrátit je do volné přírody,
např.(vypiš):

