Milí páťáci,



https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&t=138s




Přečti si povídání o první světové válce (s. 38-40).
Přečti si komiksy z přílohy.

my ve škole pilně pracujeme a hodně si povídáme a taky na vás myslíme.
Doufám, že ani vy nezahálíte, protože mám pro vás nejen pozdrav od vašich
spolužáků, ale také další úkoly. Tak hurá na ně!
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Zapiš si do sešitu psaní předložek S/Z-> žlutý rámeček na s. 102.
Pokus se doplnit si správně cv. 13, s. 102 a cvičení napiš do sešitu.
Rozděl si stranu v sešitě na dva sloupce (v jednom budou slova se s a ve
druhém budou slova se z) a zapiš slova a slovní spojení ze cv. 14 (s. 102).
Pokračuj na s. 103 – zapiš cv. 15 (ukazuj si, kdo to dělá).
Cv. 16 si zapiš do sešitu také, pracuj s pomocí kalendáře (v závorkách máš
nápovědu).
Doplňuj cv. 17 a pozor! Pokud doplňuješ doprostřed, ptáš se, zda je či
není vyjmenované. Pokud doplňuješ na konci, buď si ukážeš, kdo to dělá,
nebo si pomůžeš vzorem.
Pokus se napsat povídání o letošním školním roce (alespoň 10 vět), měl
by to být příspěvek do školní ročenky. (Co se dělo, co tě zaujalo, na co si
vzpomínáš, co bys chtěl zažít příští rok, co se ti líbilo a co ne…)
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Přečti si povídání na s. 64 v učebnici – Řídicí centra lidského těla.
Vypiš si součásti nervové soustavy (nezapomeň na nadpis).
Namaluj (nebo vytiskni, vymaluj a nalep) obrázek nervové soustavy ze s.
64.
Zapiš si do sešitu shrnutí (v růžovém rámečku, s. 64, dole).
Přečti si Rozmnožovací soustavu, s. 65.
Popovídej si s maminkou o rozdílech ženského a mužského těla.
Vypiš si, co tvoří ženské pohlavní ústrojí a co mužské. (Nezapomeň na
nadpis.)
Namaluj si obrázky ženského a mužského pohlavního ústrojí a popiš si je.
(Podle s. 65.)
Podívej se na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
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Zodpověz otázky do sešitu (celými větami a nezapomeň na nadpis):
1. V kterém roce začala 1. světová válka?
2. Jak se jmenoval následník rakousko-uherského trůnu, kterého
zastřelili v Sarajevu, a tím válka začala?
3. V jaké armádě museli bojovat Češi?
4. Vyhledej v učebnici (nebo na internetu), které státy proti sobě v 1.
světové válce bojovaly.
5. Kdo bojoval v československých legiích?
6. Jak se jmenoval český politik, který pomáhal legie organizovat?
7. Co plánoval T. G. Masaryk spolu se svými spojenci?
Podívej se na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc
https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes

