Úkoly pro žáky 5. třídy od 4.1. do 10. 1. 2021
ANGLIČTINA
1. Máme napsaná a naučená slovíčka 3 My world – str. 82 / A I´ve got a computer,
Possessions, B Mut´s present, Colours/
2. Ve 3. lekci „ My world“ se zaměříme na „ Have got“ – využíváme k vyjádření vlastnictví
/někdo něco má/. Přehled mluvnice je na str. 73 a 74 v pracovním sešitu.
3. Kladné tvary „ Have got“ – tabulku 3. 1 opište do sešitu. Taktéž tabulku 3. 2 záporné tvary
a 3. 3 otázky – opište do sešitu.
3. Učebnice str. 28 – přečíst a zopakovat slovíčka.
4. Přečíst články ve cvičení 2 a přeložit.
5. Na str. 29 přečíst tabulky a udělat ústně cvičení 3b. Doplníme do vět have got nebo has
got. Pamatujeme si, že has got se dává ve 3. osobě j. č. /he, she, it/.
6. Uděláme ústně cvičení 5 na str. 29. Vytvoříme pravdivé věty. První věta bude záporná –
řekneme, co nemá. Další věta bude kladná – řekneme, co naopak má.
7. Každý si ústně řekne nejprve kladnou větu a potom zápornou / Řeknete, co máte a
nemáte doma. Dívej se na slovíčka na str. 28. V 1. osobě j. č. / I´ve got a radio. I haven´t got
an MP3 player. Vytvoř několik takových dvojic. Potom to samé řekni o své sestře, bratrovi,
matce apod. He´s got a bike. He hasn´t got a car.Ve 3. osobě j. č. Místo he – můžeš říci my
brother,dad. Místo she – použiješ my sister, my mum, nějakou osobu ženského rodu.
8. V pracovním sešitu máme stránku 22 všichni hotovou. Nyní uděláme str. 23. Kdo to již má
také, udělá si cvičení ústně, aby si to oživil. Kontrolu provedeme při online výuce v pondělí 4.
1.
VLASTIVĚDA
Zopakujeme EVROPU a ukážeme si na mapě str. 41 poloostrovy, ostrovy, nížiny, pohoří a
moře.
Zopakujeme a přečteme stránky 42 a 43. Na str. 44 ukážeme na mapě řeky , jezera a moře. /
Vodstvo Evropy./
PS str. 24, 25, 26 – máme hotovou. Kdo nemá, dodělá!
PŘÍRODOVĚDA
Uč. str. 32, 33, 34, 35 a 36 – až po mírný pás. PS str. 22, 23. Kdo nemá PS, vyzvedne si ho ve
škole – budou v krabici za dveřmi. Ve škole se učí 1. 2. a 3. třída a do 14: 00 tam vždy jsme.
Nebo se domluvíme. Můj tel. 775 145 534

