5. ročník - od 6.4. – 9.4.
Ahoj holky a kluci, posílám učivo.

Vlastivěda – zápis si nalep, nauč se
Sousední státy- Rakousko
Opakování –Evropa – hranice, povrch, vodstvo, státy a hlavní města

ČTENÍ:
Čtení probírané látky v učebnicích přírodovědy a vlastivědy.
Čítanka: str. 111- 112 – Lesní studánka
Str. 113 – Otvírání studánek
Str. 114 – Voda na sedm způsobů

INFORMATIKA:
Práce s tabulkou








Pracujeme ve Wordu
Nový dokument
Vlož tabulku 8 řádků, 8 sloupců
Označ první 2 buňky  pravé tlačítko  sloučit buňky vepiš své jméno a příjmení
Označ 3. Sloupec pravé tlačítko  sloučit buňky pravé tlačítko směr textu (vyber)ok
vepiš jméno svého kamaráda – vyber si barvu, písmo
6. Sloupec – sloučit buňky, směr textu, vyber, napiš jméno kamaráda, zarovnej na střed
Zkoušej si různě slučovat buňky, vepisovat různými směry….
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Zkopíruj celou tabulku
Sloučit buňky 4. sloupec  pravé tlačítko ohraničení a stínováníohraničení  náhled vlevo
dole přeškrtnout  Použít na buňku  ok
Kurzor do první buňky ohraničení a stínování  ohraničení  nastavení – vlastní  vyber si styl,
barvu a šířku (klikni na to, co sis vybral )- náhled- použít na tabulku a zkoušej si klikat na modré
buňky – ukazuje se ti náhled, jak bude vypadat tvoje tabulka  ok




A teď si můžete hrát s tabulkami 
Opět vypracuj DÚ – pošli na martaorsagova @seznam.cz
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RAKOUSKO – historicky jsme s Rakouskem spjatí-> 400 let jsme byli součástí
habsburské monarchie až do roku 1918
Vnitrozemský stát

Hlavní město – Vídeň
Jazyk - němčina
Měna - euro
Počet obyvatel – 8 milionů
Sousední státy – Německo, Slovensko, Maďarsko, Česko, Slovinsko, Itálie,
Švýcarsko, Lichtenštejnsko

Významná města – Vídeň
Graz (česky Štýrský Hradec)
Salcburg (česky Solnohrad)- narodil se tam W.A. Mozart
Linec – (historie – z Lince do Českých Budějovic vedla koňská
Železnice – kočáry jezdily po kolejích tažené koňmi
Vodstvo
Řeky – Dunaj (protéká Vídní)
Povrch
Nížiny – jen na severovýchodě země
Hornatiny- Alpy – nejvyšší vrchol – Glossglockner
- ráj pro lyžaře  a zimní sporty
Zemědělství – chov skotu
Průmysl – dřevozpracující průmysl – třetinu země pokrývají lesy
vodní a větrné elektrárny

