ÚKOLY V. ROČNÍK – TÝDEN OD 8.2. DO 12.2.
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 8.2.
ČJ:
uč. str.91, cv.2 ( tři sloupce a zařazovat příd. jména ….)
vzor:
příd. jména tvrdá
příd. jména měkká
příd. jména přivlastňovací
žákovský
školní
bratrův
do školního sešitu
MAT:
uč. str.17,cv.9b) – vypočítat první dva příklady se zkouškou zkráceným způsobem - do školního
sešitu
ÚTERÝ 9.2.
ČJ:
uč. str.95, cv.5 ( začíná V hlubokých lesích…….) do domácího sešitu
MAT:
uč. str.17, cv.9b) – vypočítat další dva příklady se zkouškou zkráceným způsobem - do školního sešitu
STŘEDA 10.2.
ČJ:
uč. str.95,cv.6 - ( cvičení začíná slovy krotký pták…) –
vzor: krotký pták – krotcí ptáci
ubohý pes – ubozí psi
do školního sešitu
MAT:
uč. str. 17,cv.9b) – poslední dva příklady se zkouškou zkráceným způsobem – do domácího sešitu
ČTVRTEK 11.2.
ČJ:
uč. str.97,cv.3 – (začíná slovy Z pavích per….) – do školního sešitu
MAT:
uč. str.21, cv.3 – do školního sešitu
PÁTEK 12.2.
ČJ:
Sloh: Vyprávění na téma Můj život při on – line výuce – do slohového sešitu - postačí 6 – 8 vět
Vzor:
Nadpis
Osnova:
Úvod: …………..např. proč se učím distančně
Stať:………….např. můj domácí režim, výhody či nevýhody této výuky
Závěr:…..líbí se mi více on – line či ve škole

VLASTIVĚDA
Napsat do sešitu (6. 2. – 12. 2.)

ŽIVOT NA VESNICI V 18. STOLETÍ
Vesnici tvořilo několik chalup. Zpočátku byly dřevěné, později zděné (protipožární opatření
Josefa II.). V centru stával kostel nebo kaplička.
Chalupa – skládala se z kuchyně (světnice), jizby a komory. K chalupě byl připojen chlév,
kurník a stodola. U chalupy bývala i zahrada a studna.
Oblečení bylo prosté, kroje sváteční. V týdnu se pracovalo 6 dní. Svátky byly: Posvícení,
Vánoce a Velikonoce. Zemědělství bylo zaostalé. Docházelo k selským rebeliím (rok 1775 –
povstání u Chlumce nad Cidlinou).
Vesnické obyvatelstvo tvořili:
Sedláci- vlastnili statek i pole.
Rolníci- vlastnili chalupu a malé políčko.
Bezzemci- pronajímali si půdu od sedláků.
Nemajetní- čeledíni, děvečky, žebráci.
ANGLICKÝ JAZYK
Přepiš si do slovníčku slovíčka z učebnice na s. 39 cv. 8 a nauč se je.
Přečti si v učebnici cv. 4 na s. 38 (slovo AGO znamená PŘED, ale klade se za číselný údaj!)
Podle cv. 4 opiš do sešitu (AJ – Š) cv. 5 na s. 39 a přelož.
V PS vypracuj na s. 38 cv. 1 (postupuj od nejvyššího údaje – century = století).
Stáhni si z webu s dom. úkoly cvičení na sloveso be, was, were a vypracuj ho.
(TODAY = DNES – doplň AM, IS, ARE)
(YESTERDAY = VČERA – doplň was – byl nebo were - byli)

PŘÍRODOVĚDA
Přečti si v učebnici na s. 47 kapitolu Společné znaky živočichů a opiš si do sešitu rámeček
ZAPAMATUJ SI! (stačí od 3. věty).
Vyber si 1 živočicha z fotografií na s. 47 a vyhledej o něm informace podle cv. 12 (do sešitu).

