

Dobrý den, moji milí,
opět vás zdravím, tentokrát už s 9. listem domácích úkolů. Pilně pracujte, ať nejste
za svými spolužáky pozadu. Pojďme na to! :o)) Jakmile budete mít práci hotovou,
pošlete mi ji vyfocenou na email: kamilabezka@seznam.cz Od některých z vás
dosud žádné vypracované úkoly nemám :o(, dodělávejte, ať máte splněno, bude
se hodnotit!

ČJ






Zapiš si přehledně a barevně: Číslovky složené (s. 97 v učebnici).
Zapiš do sešitu také zelený rámeček na s. 97 (vpravo dole).
Přečti nahlas cv. 20 na s. 98 (dej slova i číslovky do správných
tvarů).
Zapiš do sešitu cv. 23 (postupuj podle uvedeného vzoru). (např. tři
světové rekordy).
Vypracuj do sešitu cv. 25 na s. 99.



Vypracuj pracovní list z přílohy.




Přečti si v učebnici kapitolu Vylučovací soustava (s. 61).
Do sešitu si vypiš ze s. 61: Co zajišťuje vylučovací soustava; Jaké
orgány zajišťují v těle vylučovací funkci; Co tvoří vylučovací
soustavu; K čemu slouží ledviny? (nezapomeň na nadpis).
Namaluj si (nebo vytiskni, vybarvi a nalep) obrázek ze s. 61
s popisem.
Přečti si pečlivě růžový rámeček na s. 61.
Přečti si v učebnici kapitolu Smysly nás informují… (s. 62-63).
Vypiš si ze s. 62 smysly, doplň ke každému smyslový orgán
(nezapomeň na nadpis).





Namaluj (nebo vytiskni, vybarvi a nalep) obrázky jednotlivých
orgánů (i s popisem).
Podívej se na videa:




https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=Oq2pjtC73ts



Prohlédni si prezentaci:



https://slideplayer.cz/slide/3405510/






Přečti si povídání Češi a Němci v učebnici (s. 37).
Zapiš si do sešitu Co jeto NACIONALIZMUS ze s. 37 (nezapomeň na
nadpis kapitoly).
Zodpověz do sešitu celými větami otázky k textu:
1. Co jsou to Sudety?
2. Který rok byl pro rozvoj vztahů mezi Čechy a Němci klíčový?
3. O co Češi usilovali?
4. Z čeho měli Češi obavy?
 Zapiš si, že také Světlá Hora a Andělská Hora jsou v bývalých
Sudetech a žilo zde hodně Němců (až do r. 1945).
Shlédni videa:





https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk
https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=I9GLVeLvm18
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