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Úkoly pro páťáky na týden 15.3. – 19.3.2021 

Milí páťáci, vím, že už někteří z vás bojují s únavou a možná i nechutí. Věřím, že 

s blížícím se jarem, teplejším počasím a probouzející se přírodou bude vše o 

něco veselejší. Pokud bych vám mohla já ještě nějak pomoci, klidně se na mě 

obraťte, nebo zkuste i něco navrhnout, jak bychom si naše učení mohli 

zpříjemnit a obohatit. Přeji vám, ať to vše zvládáte co nejlépe! Budu se na vás 

těšit na našich hodinách. 

Český jazyk 

Uč.73 – skloňování přídavných jmen rodu ženského 

- vyzkoušejte si vyskloňovat podle tabulky přídavná jména např. lví, rybí 

73/1, 2 – do sešitu 

74/3, 6 – na fólii 

74/4 – do sešitu 

Pracovní sešit str.18,19 

V pátek bychom si napsali opakování přídavných jmen tvrdých a měkkých – 

doplňování správného i,í/y,ý. 

Matematika 

Zavedeme si geometrický pojem TEČNA (nadpis) - do geometrického sešitu si 

přepiš oranžový rámeček na str.52 dole. Do sešitu si přerýsujte obrázek ze 

strany 52/7. 

53/8 – znovu se narýsuje obrázek ze strany 53/1 a pak se pokračuje dál 

53/9, 10 

53/11 

53/12 

mailto:skola@zsbrantice.cz


  Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, 

příspěvková organizace 

Brantice 252, Brantice 793 93  

Email: skola@zsbrantice.cz  IČO: 731 845 86  

Tel: +420 739 478 009 (út: 8:00 – 10:00 a čt: 8:00 – 10:00) 

Pracovní sešit 

4/1 – narýsuj pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník IJK a doplň do tabulky jeho 

obvod a obsah (obsah trojúhelníku IJK vypočítáte tak, že nejdříve vypočítáte 

obsah čtverce a pak vydělíte dvěma.) 

5/2 – zkuste narýsovat podle zadání a sledujte popis v rámečku 

Komu to činí potíže, bude rýsovat s pomocí následujících videí. 

Konstrukce trojúhelníku se zadáním tří stran. 

https://www.youtube.com/watch?v=JAvxjUNdvFk 

Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku 

https://www.youtube.com/watch?v=YQfHFSITamo 

Dále nabízím počítání tady: 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6047cb3183311 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-delitelnost-1-uroven/95 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-deleni-viceciferne-2-uroven/6000 

Pracovní sešit 

str. 26 – procvičování zlomků a desetinných čísel 

Procvičujte zápis desetinných čísel, ve čtvrtek si vyzkoušíme na známky. 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-

uroven/10008 

Přírodověda 

Tak nám začíná přituhovat. Stěhujeme se na polární podnebný pás. Brrrrrr. 

Tvým úkolem bude zjistit si o něm nějaké informace. V učebnici na str. 40, ale 

třeba i v encyklopediích. Určitě si pusť i různá videa, odkazy najdeš níže.              
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S pomocí prezentace (posílám odkaz) a učebnice si udělej zápis do sešitu. Do 

prostoru pro obrázek byste třeba mohli namalovat polární záři, ale můžeš zvolit 

i něco jiného. 

            

Prezentace: 

https://www.zsmoravka.cz/images/Studijn%C3%AD%20opora/T%C5%99%C3%

ADda%20(6)/Zem%C4%9Bpis/08062020_14062020/Pol%C3%A1rn%C3%AD%20

oblasti-prezentace.pdf 

Videa k polárním oblastem: 

Antarktida – nic pro člověka 

https://www.youtube.com/watch?v=piN1hLKYO1A 

Antarktida 

https://www.youtube.com/watch?v=AMy3nNl6s0k 

Polární zvířátka 

https://www.youtube.com/watch?v=1qneNgaiVvA 

Arktida – delší dokument 50 min 

https://www.youtube.com/watch?v=RwYVK27gAk4 

Po prostudování těchto oblastí se můžeš pustit do kvízu. 
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V pátek nás opět čeká konference. Vyber si zástupce ze zvířecí říše z polárních 

oblastí a zpracuj o něm referát. Vkládám odkaz na novou nástěnku, kam jej 

nezapomeň umístit. 

https://cs.padlet.com/lucieseberova/15qrct7qv9h65j9c 

 

Angličtina 

Ahoj páťáci, 

dnes mám pro vás trochu netradiční úkol. Zdá se, že už rozumíte čím dál víc, 

takže vám posílám odkaz na video o tom, jak se děti učí ve Finsku.  

Vaším úkolem je podívat se na video a napsat mi alespoň 5 vět v češtině, 

kterými mi obsah videa převyprávíte. 

Odkaz na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7xCe2m0kiSg&ab_channel=ABCNews%28

Australia%29  

Napište alespoň 5 vět o tom, co jste se z videa dozvěděli.  

5 českých vět. Je to cvičení na porozumění. 

Můžete si zapnout titulky, které jsou sice v angličtině, ale pomůžou vám. 
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