
Milí páťáci: duben, ještě doma budem! 

Proto Vám posílám nové učivo k prostudování. Čeká nás kapitola Člověk ve společnosti. Dočtete se o 

rodině – jak je důležitá nejen v této době, o mezilidských vztazích, o globálních problémech.  

Pozorujte svět kolem sebe - tohle v učebnici nenajdete.  

Poslední podkapitolou je Šikana, týrání a sexuální násilí. Pevně doufám, že se s touto problematikou 

potkáte jen v učebnici! 

Učebnice str. 60 – 68. 

Pracovní sešit str. 37 – 39. 

Kapitolu v učebnici pozorně přečtěte a ústně si zodpovězte otázky za kapitolou. Cvičení v pracovním 

sešitě vypracujte bez pomoci učebnice, učebnici použijte až k následné kontrole. Chyby si hned 

opravte. Do červeného sešitu nic nepište. Výjimkou může být dobrovolný referát ke kapitole 

v rozsahu 10 vět s obrázkem a odkazem na zdroj informací. 

Až se sejdeme v naší krásné škole, vyberu si od Vás pracovní sešity. Zkontroluji, zda jste doplnili 

všechny předepsané strany a sešity Vám vrátím. Společně pak projdeme všechny kapitoly, které jste 

studovali doma. Řekneme si, co mělo být napsáno v důležitých cvičeních (doplníme, opravíme), o 

zajímavostech popovídáme.  

Prosím, NEposílejte mi naskenovaný pracovní sešit. 

Pokud budete potřebovat něco konzultovat, nebo mi něco napsat, můžete na můj e-mail: hilbertova-

zskyj@volny.cz .  

Dobrovolné, ale zajímavé: 

Můžete se přihlásit do vzdělávacího portálu PRO ŠKOLY (odkaz je v aktualitách na našem školním 

webu) a zde si vyzkoušet Testy dětských schopností. Hodí se nám k přírodovědě, ale zkoušejte i jiné 

kapitoly.  

TAKTIK 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/74377/52ddd16ef06b5a44512dde26e23f8634 

Na tomto odkaze se můžete zaregistrovat a pak v záložce Moje interaktivní sešity otevřít 

přírodovědu5. Cvičení se žlutou žárovkou na okraji stránky jsou nejlepší. Ostatní cvičení (např. 

spojovačky taky nejsou k zahození). Opět nemusíte zůstat jen u přírodovědy. 

Páťáci, pamatujte, že o těchto aktivitách musí vědět Vaši rodiče a musí souhlasit ☺.  

 

Opatrujte se, noste roušky a buďte dobře naladěni ☺. 

Pozdrav posílá Lenka Hilbertová 
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