5. ročník
Český jazyk
Do školního sešitu:
1) učebnice str. 121/4 - napsat celé cvičení. Po doplnění zájmen do vět je vypiš do dvou sloupečků
pod cvičení a urči jejich druh. Vzor: tvůj – přivlastňovací….
2) str. 123/3 – celé cvičení. Před zápisem si přečti žlutou tabulku nad ním (Pamatujte si!)
3) učebnice str. 124/5 a) - celé cvičení.
Nezapomeňte umět teorii zájmen a číslovek. V PS jsme všechna cvičení se zájmeny doplnili,
cvičení s číslovkami budu zadávat příští týden.
Výše zadaná cvičení pro vaši kontrolu budou uvedena v rozpisu příštího týdne.

Matematika
Procvičujte si probrané učivo, po návratu budeme psát čtvrtletní písemnou práci (slovní úlohy,
převody jednotek, římské číslice, násobení trojcif. číslem, písemné dělení dvojcif. číslem
(doporučuji každý den minimálně 2 příklady – zkouška).
Pokračuj v PS dalším listem str. 15 – 16.
Anglický jazyk – obě skupiny
Kontakty: lenka.cekalova@zscerncice.cz nebo radka.hetzerova@zscerncice.cz
1. Výpisky do školního sešitu
Začátek výpisek




PRESENT SIMPLE – PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ
vyjadřuje děj, který probíhá pravidelně, opakovaně
často s ním používáme slova: vždy, obvykle, často, někdy, nikdy, každý den, každý týden …

+ Oznamovací věta
I
You
We
You
They

play

football every day.

Já hraji fotbal každý den.
Ty hraješ fotbal každý den.
My hrajeme fotbal každý den.
Vy hrajete fotbal každý den.
Oni hrají fotbal každý den.

- Záporná věta
I
You
We
You

don´t

play

football every day.

Já nehraji fotbal každý den.
Ty nehraješ fotbal každý den.
My nehrajeme fotbal každý den.
Vy nehrajete fotbal každý den.

They

Oni nehrají fotbal každý den.

Já vstávám v šest hodin.
I get up at six o´clock.
Chodíme do školy každý den.
We go to school every day.
Konec výpisek

2. Prostudovat novou látku v učebnici - str. 43 – obě tabulky
3. Písemně do školního sešitu:
- str. 43 cv. 3b – doplň správná slovesa do vět
- str. 43 cv. 5a – utvoř záporné věty, použij slovesa v závorkách
- obě cvičení ofotit a zaslat na e-mail vyučující –
lenka.cekalova@zscerncice.cz nebo radka.hetzerova@zscerncice.cz
4. Pracovní sešit :
- str. 35 cv. 3 – utvoř záporné věty
- str. 35 cv. 4 – přehrát si CD v pracovním sešitě – stopa 1.18 a vybrat
správnou odpověď – obě cvičení ofotit a zaslat na e-mail vyučujícící –
lenka.cekalova@zscerncice.cz nebo radka.hetzerova@zscerncice.cz
Vlastivěda (výpisky do sešitu)
Na konci 18. století se v evropských státech šířily pokrokové myšlenky (rovnost lidí, svoboda
náboženství…). Pokrokoví politici se snažili dosáhnout přijetí ústavy – zákona, který by omezoval
moc panovníka.
V habsburské říši byly knihy, noviny, divadelní hry cenzurovány (úředně kontrolovány), aby se
zabránilo šíření pokrokových myšlenek. Císař a jeho ministři (Metternich) chtěli udržet staré
pořádky.
V roce 1848 nastoupil na trůn František Josef I.
V řadě zemí propukly revoluce, v Praze se bojovalo na barikádách.
Po potlačení revoluce:
- byla zrušena robota
- došlo k zrovnoprávnění češtiny s němčinou
- byla vyhlášena ústava ( nenaplnila očekávání lidí a byla později zrušena).
Informatika – kontakt: lenka.cekalova@zscerncice.cz
V programu Malování namalujte obrázek na téma: JARO





Používat můžete pouze tužku, štětec a tvary. NEPOUŽÍVEJTE MALOVÁNÍ 3D.
Využijte znalosti kopírování a vkládání objektů.
Nezapomeňte na pozadí.
Obrázek uložte a odešlete na e-mail zscerncie@seznam.cz , který používáme v hodinách
informatiky.

Přírodověda
Výpisky byly posledně doplněny v předstihu, doporučuji látku soustavně opakovat. Připomínám, že
by měla obsahovat 2 přílohy (A5) - popis kosterní soustavy (rozdány a nalepeny kopie) a popis
svalové soustavy – viz učebnice str. 74.
Pohodové dny, snad mi neděláte doma ostudu...Vaše TU J. Mejzlíková.

