Domácí úkoly při mimořádném opatření – 5. B

Velikonoce

______

6. – 8. 4. 2020

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
zdravím Vás letos poprvé v dubnu, blíží se svátky jara a dětem vzniká povinnost prožít jeden den velikonočních
prázdnin a to ve čtvrtek, kterému říkáme ________________ čtvrtek.
Pátek je nazýván _____________ a už nějaký PÁTEK je státním státkem.
Pak budeme mít _____________ sobotu, následovat bude _________________ neděle a pondělí.
Názvy si můžete doplnit, v odkazech níž naleznete nápovědu, kde jsou vysvětleny i tradice spojovány s jednotlivými
dny (datumově neodpovídá letošnímu roku, ale výklad jednotlivých dnů mě nejvíce zaujal).

V tomto týdnu nebudeme zadávat žádné další učivo. Vaším jediným úkolem je projít si (prolistovat, proklikat se
odkazy), co jsme již zadávali v předchozích týdnech, můžete zalistovat i dál do minulosti, ještě do doby, kdy jsme se
potkávali ve škole. Zároveň máte možnost doplnit, co jste nestihli nebo zkrátka z nějakého důvodu jste přeskočili.
Doporučuji, abyste si do PC, na flešku nebo na Disk uložili jednotlivé úkoly, které jsem Vám zasílala, protože z webu
školy budou postupně ty staré věci mizet. Je to kvůli odkazům na procvičování.
Úkoly budu stále nechávat umísťovat na webu školy. Starší děti začínají používat Bakaláře. My zatím nemusíme.

Chtěla bych Vás poprosit, abyste se mi všichni ozvali, z každé rodiny stačí jeden člen (dítě nebo mamka nebo
taťka...). Máte možnost buď napsat mail nebo zprávu přes prostředí Bakaláři. Býváme z vedení školy dotazováni,
zda jsme s Vámi všemi v kontaktu.
Dosud se neozval, ani do Bakalářů se prokazatelně nepřihlásil, nikdo z rodiny od dětí s těmito iniciály: JB, MD, MJ,
JM.
Takže stačí napsat např. „Mám se dobře, učivo si pravidelně vyzvedávám na webu školy, je ho moc nebo málo,
rozumím/nerozumím, viděl jsem zajímavý film, namalovala jsem nový obraz, snědli jsme doma všechny čokolády...
upekli jsme velikonočního beránka...“ Můžete přidat přílohu (fotografii, obrázek, odkaz...).
Pokud potřebujete zkonzultovat nějaké učivo, určitě se o tom zmiňte, najdeme cestu, jak se spojit.

Snad jsem na nic důležitého nezapomněla. Pokud ano, prosím, připomeňte mi to.

Přeji Vám všem krásné svátky jara, ať máte možnost být s těmi, kteří k Vám patří,
a ty, které vedle sebe nyní mít nemůžete, potěšte nějakým hezkým vzkazem.
Dávejte na sebe všichni pozor, choďte, v rámci možností, na procházky, odpočívejte
a buďte pokorní, trpěliví, stateční a laskaví.
Se vzpomínkami na Vás
Jana
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2. p., č. j., od os. zájmena on
Zájmena jeho, jejich nemůžeme ohýbat, jsou
Urči druh zájmena žádný
Desetinné číslo obsahuje desetinnou
Vzorec S = a . b použijeme pro výpočet obsahu
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Jaký sval v těle neovládáme vůlí?
Důležitá část vylučovací soustavy?
Oblíbená turistická oblast v Libereckém kraji?
Název nám nejbližší jaderné elektrárny?
Město Pardubice je proslavené výrobou
Okysličenou krev ze srdce rozvádějí

12.
13.
14.
15.

Co hrajete rádi při tělocviku?
Co bylo 1. 4. 2020?
Jak se jmenuje symbol ČB (stavba)?
Časté jméno českých učitelek:

Něco školního:
https://edu.ceskatelevize.cz/

Něco tvůrčího:
https://www.youtube.com/watch?v=TT1bXtu0gak&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0d1pKqooZH3WseQEkblp0m4
zQxFXKsFaKyaTWu5QXjOs-emfE2kc8zVhQ

A hezké svátky jara:
http://deti.vira.cz/files/files/importovano/velikonoce019.jpg
https://g.denik.cz/1/52/1504-dr-velikonoce-web2-2.jpg?_ga=2.226869149.1612227717.15859039991347664214.1508609297

