
 5.ročník - týden 30.3. – 3.4.2020 

Čj – opakování vyjmenovaných slov 

      uč.48/19         (piš do Čj – D)     

     - zdvojené hlásky  

      uč. 30/ 6 a) + vyber tři přídavná jména a tvoř s nimi věty           (piš do Čj – D) 

     - slovesa – opakuj, co víš o slovesech (uč. str. 81/ tabulka dole) 

       U těchto sloves urči osobu, číslo a čas:  (piš do Čj – D) 

píšeme, slyšela jsem, přečteš, půjdete, běhali, smát se, pláče, 

budete plavat, nakreslil, zpívám, shlukovali jsme se 

  

Denně čti vlastní knihu  

 

M – písemné dělení dvojcif. dělitelem 

      uč. 68/ 18, 21 + zk.  (piš do M-D) 

     - Sestroj čtverec KLMN, IKLI = 54 mm. Vypočítej jeho obvod a obsah.  

        (Náčrt, konstrukce, vzorce, výpočty.) 

 

Pokud máš možnost úkoly naskenovat, nebo ofotit do mobilu apod.  

pošli je své třídní paní učitelce, pí uč. na Vl, Př  na e-mail:  vaclavovicova@zs-kdyne.cz 

                       prokupkova@zs-kdyne.cz 

                         jesatkova@zs-kdyne.cz 

                machalkova@zs-kdyne.cz 

 

VL – přečti si učebnici str. 42,43 (pouze přečíst) a dále strany 82,83 (to je opakování – měli jsme 

v přírodovědě - také stačí přečíst ). Na „youtubu“je spousta krásných dokumentů k tomuto tématu 

(nezapomeň na svolení rodičů :-!) 

PŘ – opiš si poznámky do sešitu a nauč se je. Pak vypracuj- PS str. 39/3. Doporučuji shlédnout na 

„youtube“ dokument „Byl jednou jeden život-kůže“. I ostatní díly se týkají člověka a jeho těla ( kosti a 

kostra, svaly atd.)-doporučuji 

mailto:vaclavovicova@zs-kdyne.cz
mailto:prokupkova@zs-kdyne.cz
mailto:jesatkova@zs-kdyne.cz
mailto:machalkova@zs-kdyne.cz


Poznámky: 

Kůže 

Povrch těla je chráněn kůží. Kůže patří mezi největší lidské orgány. 

 nejtenčí je na očních víčkách x nejtlustší na zádech 

Kůže obsahuje potní žlázy (ty vylučují pot). Pocením se tělo ochlazuje, odvádí škodlivé látky +je to 

ochrana proti přehřátí organismu.  

V kůži jsou hmatová tělíska(nejvíce je jich na rukou-dlaně,prsty) -díky nim vnímáme teplo, chlad, 

hladkost či drsnost povrchu. Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, řasy, obočí a nehty. 

Péče o kůži 

Základní je čistota.  Dále se vyhýbat nadměrnému slunění(vznik nádorů)+ používat opalovací krémy. 

Je důležitá strava pestrá na vitamín A(zelenina apod.) a vitamín B(obilí, maso, droždí apod.) 

 

 

 

NJ – 5.ročník 

Správné řešení vybraných úkolů - týden od 16.3. do 20.3.2020 

PL-C/1 

1. Fährst du gern mit dem Schiff? 

2, Die Kinder fahren gern mit der Seilbahn. 

3. Ich fahre gern mit dem Zug. 

4. Fahren wir heute mit der U-Bahn? 

5. Wer fährt mit der Straβenbahn? 

6. Fahren Sie gern mit dem Boot, Frau Klein? 

7. Fahrt ihr mit dem Müllauto? 

PS – str. 39/8 

Karla fährt nach Spanien zu Oma. 

Petra fährt in die Slowakei mit dem Bus. 

Katharina fährt nach Tschechien mit dem Auto. 

Dirk fährt nach Hamburg zu Jörg mit dem Flugzeug. 

Dietrich fährt nach Kroatien ins Kino.  

Eva fährt nach Frankreich mit dem Fahrrad.  

 

Správné řešení vybraných úkolů – týden od 23.3. do 27.3.2020 

PL/3 

nach Deutschland, aus Kroatien, in die Schweiz, aus Ungarn, in die Slowakei, nach Österreich, 

aus Frankreich, nach Tschechien, aus der Türkei, aus Spanien 
 



PL/4 

Woher kommst du? 

Womit fahrt ihr? 

Wir gehen in die Stadt zu Fuβ. 

Wann fährst du mit der Straβenbahn? 

Ich möchte nach Griechenland fliegen. 
 

PL-D/8 

Peter muss, du liest, du schläfst, ihr müsst, wir räumen auf, ich kann, ihr seid, die Kinder 

laufen Ski. 

 


