
Učivo 6.4. 

Zdravím Vás, všechny moje žáčky -páťáčky…. Tak nám uběhl další týden, doufám, že jste všichni 

v pohodě. I když, jak mně někteří píšete, docela nuda. Ale berte tuto nepříjemnou situaci jako životní 

zkušenost a je nyní si třeba uvědomit ty pravé hodnoty v životě  - zdraví a soudržnost nejenom v rodině. 

To ale neznamená, že budeme zanedbávat učení. Nechci Vás nijak moc přetěžovat, ale přece jenom 

krůček po krůčku budeme postupovat dál.  Učivo si pěkně rozplánujte – nezapomeňte, že od čtvrtka 

do pondělí máte velikonoční prázdniny. Tak, jdeme na to: 

Český jazyk 

Věřím, že jste si pěkně procvičili učivo o přídavných jménech. Abych měla aspoň trošku nad Vámi 

kontrolu, mám pro Vás tento úkol:  

*Rozlište přídavná jména tvrdá a měkká  (musíte si převést do jednotného čísla) – napište je do dvou 

sloupců (  můžete napsat na počítači), vyfoťte nebo oskenujte a pošlete mi zpět  

(tomanova412@email.cz) do 14.4. 

Zdvořilí číšníci, cizí návštěvníci, poctiví obchodníci, hladoví vlci, krokodýlí zuby, noví nájemníci, kosí 

mláďata, draví ptáci, malí psi, psí tlapky, spravedliví soudci, bělovlasí starci,, holubí hejna, známí 

zpěváci, motýlí křídla, rybí šupiny, zvědaví hoši, lesklí brouci, bosí kluci, hovězí maso, pštrosí pera 

Nové učivo 

Zájmena 

Nejdříve si zopakujte, co to jsou zájmena. 

Otevřete si učebnici na str. 106 – projděte si cv.1. 

Teď to nejdůležitější – žlutá tabulka na str. 106 a 107 – naučit se! Snad si někteří vzpomenou, že jsme 

probírali už loni. 

Na procvičení si udělejte v učebnici na str.107 cv.3,4,5 a v PS na str.52 vše 

Matematika 

Budete si pokračovat v procvičování převodů jednotek délky – uč. str.75-76 a v PS str.8 – 9 ( str.8 mi 

pošlete ke kontrole do 14.4.) 

Přírodověda 

Jak jste mi někteří psali, učivo o lidském těle Vás baví – to jsem ráda. Takže dneska pokročíme k další 

lidské soustavě.  

Trávicí soustava uč. str.59 

Zápis do sešitu: 

Trávicí soustava 

Zajišťuje: 

a)příjem potravy 

b)zpracování potravy 

c)vstřebávání potravy 



d)odstraňování nestrávených látek z těla 

Trávicí soustavu tvoří ( možno okopírovat obrázek z učebnice a nalepit do sešitu  nebo vypsat 

jednotlivé části) 

dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, játra, slinivka břišní, tenké střevo, tlusté střevo, konečník 

Postup potravy  

Dutina ústní  ( rozžvýkání zuby, zvlhčení slinami, rozmělnění jazykem) 

Hltan – jícen – žaludek (promíchání se žaludečními šťávami) – tenké střevo (uvolňování živin z potravy 

do krve) – tlusté střevo (nestrávené zbytky potravy) – konečník 

Péče o chrup- stačí přečíst 

Pro zopakování minulého učiva si udělejte doplňovačku. Pošlete mi znění tajenky do 14.4. 

 

Vlastivěda 

Jihočeský kraj  - uč. str.12 – 13   ( hlavně se neučit jenom zpaměti, ale vše se dá vyčíst z mapy) 

Zápis do sešitu 

Jihočeský kraj 

Krajské město: České Budějovice 

Poloha: jih Čech, pohoří Šumava 

Vodstvo: Vltava – pramení na Šumavě, přehrady – např. Lipno, Orlík 

                  mnoho rybníků – největší Rožmberk – chov ryb 

Zajímavá místa: Hluboká nad Vltavou ( zámek), Český Krumlov, Národní park Šumava – Boubínský 

prales 

Přeji Vám všem co nejpříjemnější Velikonoce.          Paní učitelka 



 

 

 

 

 


