
Učivo na týden 30.3. -3.4. 

Milí páťáci, nejprve Vám všem, kdo jste mně poslali slohový úkol, děkuji. Někteří jste zvládli velmi 

dobře, zapsala jsem Vám 1.  

Matematika 

Věřím, že jste zvládli dělení dvojciferným dělitelem, v učebnici máte ještě na zopakování str.72. 

Jedničkáři ( samozřejmě  všichni ostatní také mohou) si samostatně projdou příklady na logické 

myšlení – str.73. Všichni si začnete  opakovat jednotky délky  a jejich převody – uč. str.74 

Český jazyk 

Přídavná jména tvrdá a měkká už doufám máte v malíčku, hlavně, aby vám bylo jasné odůvodňování 

pravopisu i/y podle vzorů ( mladý, jarní). V učebnici na str.98 -100 si jenom pročtěte stupňování 

přídavných jmen (nemusíte umět), str.50 v PS nemusíte dělat.  Jako prověření zvládnutí učiva o 

přídavných jménech si  projděte v učebnici str.101 – 102, pěkný je testík na str.103. V PS si ověřte 

svoje znalosti na str.51/1,2,3. Příští týden začneme učivo o zájmenech. 

Přírodověda 

Oběhová soustava 

Najdete v učebnici na str.58 ( pozorně pročíst, prohlédnout obrázek) 

Zápis do sešitu: 

Oběhová soustava 

Oběhovou soustavu tvoří: srdce, cévy a krev 

Funkce oběhové soustavy: Nepřetržité proudění krve a zásobování těla živinami 

Srdce 

- Dutý sval v hrudním koši 

- Neustále se smršťuje a uvolňuje 

- Pracuje nepřetržitě 

Cévy 

a) Tepny – rozvádějí okysličenou krev ze srdce 

b) Žíly – vracejí odkysličenou krev do srdce 

c) Vlásečnice – spojují tepny a žíly ( nejmenší a nejjemnější ) 

Krev 

- Červená tekutina 

- Funkce: a) rozvádí do těla kyslík, živiny a další látky 

               b) odvádí z těla oxid uhličitý a další škodliviny 

Ochrana srdce a cév 

- Zdravý životní styl 

- Zdravá životospráva 

- Sportovat 

- Nekouřit 



- Pozor na přenos nebezpečných nemocí krví ( AIDS, žloutenka typu B) – Nikdy nesahat na 

odložené injekční stříkačky!!! 

 

Vlastivěda 

Začneme probírat jednotlivé kraje, ale pouze jen to nejdůležitější, takže se nelekejte, že 

v učebnici je toho více . Samozřejmé je přečíst si učivo v učebnici a vyhledávání všeho na 

mapě. Také si můžete do sešitu vlepovat obrázky, které se učiva týkají.  

Středočeský kraj ( učebnice str.10-11) 

Zápis do sešitu: 

Středočeský kraj 

Krajské město : Praha 

Poloha: střední část Čech 

Povrch: Polabská nížina, Středočeská pahorkatina 

Vodstvo: Vltava, Labe, Berounka, Sázava ( Mělník – Vltava se vlévá do Labe) 

Zajímavá místa: hrad Karlštejn, Křivoklát 

                                             město Kutná Hora – těžba stříbra ve středověku, chrám svaté Barbory    

                                                          Mladá Boleslav, Kolín – automobilový průmysl 

              Chráněné krajinné oblasti:  např. Blaník, Český kras 

 

Čtení 

Pořád platí postupně dočítat knihu Robinson Crusoe, v čítance si přečtěte str.94-95 ( Založení hradu 

Veveří) 

 

To je všechno učivo na tento týden. Pokud byste něčemu nerozuměli,  s prosbou o dovysvětlení učiva 

se obracejte výhradně na mě. Tak s chutí do práce.  

                                                                                                                                            Vaše paní učitelka 

                                                          

 

 

 


