
 
 

 



M  

uč. 70/ 30 – 3. sloupeček    (piš do M-D) 

uč. 93/ 10 (zápis, výpočty, odpovědi)  (piš do M-D) 

uč. 93/ 11      (piš do M-D) 

uč. 93/ 15      (piš do M-D) 

- konstrukce trojúhelníka 

uč. 118/ 4 a) + vypočítej obvod (náčrt, konstrukce, vzorec, výpočty, odpověď) – pročti 

si tabulku nahoře o rovnostranném trojúhelníku   (pracuj do geometrie) 

 

5. B – Geometrie bude zaslána na e-mail rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Př – přečíst oskenované stránky (86,87,88), opsat poznámky do sešitu, PS38/1 

Smysly v těle 

Máme 5 smyslů – zrak(oči),sluch(uši),čich(nos),chuť(dutina ústní-jazyk),hmat(po celé kůži). 

Zrak 

Zrakem získáváme až 80% informací. 

Oční  vady: krátkozrakost či dalekozrakost (u obojího pomohou brýle), barvoslepost či 

slepota(vrozená X získaná např. po úrazu). 

- zde nakresli obrázek oka z učebnice str.86-Stavba oka 

Sluch 

Ucho se skládá ze 3 částí: vnější (boltec), střední (zesílí zvuk) a vnitřní. 

Poruchy sluchu – nedoslýchavost, hluchota. 

- Zde obrázek Stavba sluchového ústrojí str.87 

Čich 

Při dlouhotrvajícím zápachu či vůni naše vnímání otupí. 

Chuť 

V ústech jsou chuťové buńky (hlavně na jazyku)- ty jsou uloženy v chuťových pohárcích. 

Máme 4 základní chutě- sladkost,slanost,hořkost,kyselost. 

- Zde obrázek Vnímání jednotlivých chutí na jazyku str.88 

Hmat 

Pomocí kůže vnímáme teplo x chlad, hrubost x hladkost. Na celém povrchu těla máme hmatová 

tělíska(nejméně je jich na zádech). Mimořádně vyvinutý hmat mají nevidomí (slepí) lidé. 

 

Vl – přečíst str. 54,55 přečíst, vypsat do sešitu názvy států+ hlavní města+ 

počet obyvatel + nakreslit vlajku. 

Ps str. 26/1(o Španělsku a Portugalsku jste si přečetli již v U str.48), 27/3, 27/5  

Tentokráte bude potřeba vyhledávat na Googlu – zadej si „politická mapa jižní 

Evropy“ a krásně uvidíš i ty malé státy (A,Mo,Ma,SM,V). Hodně zábavy při 

hledání!  



ČJ – Správná řešení úkolů – týden 27 .4. - 30.4. 2020 
 

- Doplň i/y a cvičení opiš.  (piš do ČJ-D) 
 

Chlapci se honili za motýly.  Cvičenci dorazili se svými cvičiteli.  Uvidíte horu se 

dvěma vrcholy. Země byla obsazena Francouzi. Lovci uvázali psy na řetězy. Narýsuj 

pravé úhly. Sláva patří našemu vůdci. Našel pelíšek s mladými myšmi.  O nedělích 

jezdíme za babičkami. Ještě chvíli a už tam budeme. Tu kytici dej do vázy. Stoh 

postavili z padesáti otepí  slámy. Doneste si jehly na šití. Udivoval nás svými kouzly.  

Na louce se pásly krávy   s telaty.  Na poli dozrávalo obilí.  Posvítili si předními 

světly.  Sklep je naplněn uhlím. Přelezli zábradlí. 
 
 

- uč. 68/9    (piš do ČJ-D) 
 

tvrdá měkká přivlastňovací 
mladý,mladá, mladé jarní otcův, otcova, otcovo 

matčin, matčina, matčino 

barevný 

květinových 

starým 

rozbitého 

vysoké 

pražských 

hlasité 

rozsypaná 

  komáří 
cizího 

včelího 

letní 

lesních 

ptačí 

Zbyškovy 

Katčiny 

Janiny 

Karlovo 

kamarádovo 

krtkova 

 

- uč. 69/ 9 a)    (piš do ČJ-D) 

zlatý – 4.p., č.j., r.m. neživ. 

kamenné – 4.p., č.mn. r.m.neživ.   

sýrovou – 4.p., č.j., r.ž. 

slaná – 1.p., č.j.,r.ž. 

radostným – 7.p., č.j., r.m.neživ. 
 

rybí -  4.p., č.j., r.ž. 

včelí – 1.p., č.j., r.m. neživ. 

psí – 2.p., č.j., r.ž. 

polední – 1.p., č.j., r.m.neživ. 

závodní – 4.p., č.j., r.ž. 
 

babiččin – 4.p., č.j.,r.m.neživ. 

maminčiny – 4.p., č.mn., r.ž. 

bratrův – 1.p., č.j., r.m. neživ. 

Petrův – 1.p., č.j., r.m.živ. 

učitelovo – 1.p., č.j., r.stř. 
 


