
Učivo 27. 4. 

Zdravím všechny moje páťáky a předkládám další učivo. Podle vašich zpráv to zvládáte dobře, 

samozřejmě to chce pořád „trénovat“. Důležité je, abyste učivu rozuměli. Jenom bych vás chtěla moc 

poprosit, než mi odesíláte zpět úkoly, prohlédněte si je, zda jsou čitelné. Některé se mně čtou 

opravdu těžko. 

Matematika 

1) Čekají vás další jednotky – tentokrát jednotky objemu . Přehled najdete v učebnici na str. 83, 

k tomu procvičování na téže str. a na str. 84, kdo bude chtít, na str. 85 jsou zajímavé úlohy ze 

života. V PS si procvičíte na str.14 – 15. 

2) Kontrolní práce – vypracované mi odešlete  do 1. 5. 

Český jazyk 

Poslední 2 skupiny zájmen  - neurčitá a záporná . Uč. str.112 – žluté rámečky. K zapamatování vám 

poradím takový „fígl“. Umíte už od minule tázací zájmena – kdo, co, jaký, který, čí. 

Když se podíváte na neurčitá zájmena, jsou skoro stejná, jenom se liší předponami: 

někdo, něco, nějaký, některý, něčí               ledaskdo, ledasco, ledasjaký, ledaskterý, ledasčí                 

leckdo, lecco, lecjaký, leckterý, lecčí 

nebo příponou -si: kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, čísi  

+ každý, všechen 

U  záporných zájmen je to obdobné. Je tam přepona  ni-. 

nikdo, nic ( nico by bylo divné, že?) , nijaký, ničí  + žádný 

Na str.112 v učebnici si také procvičujt e+ PS str.55 

Na těchto odkazech si můžeš procvičovat nejrůznější učivo: 

https://www.zlatka.in/cs/#1 

https://www.gramar.in/cs/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupne-vzdelavani 

 

Přírodověda 

Smysly -  učebnice str.62-63 

Zápis do sešitu: 

Smysly 

zrak, sluch, čich, chuť, hmat 

Zrak – orgánem zraku je oko, vnímáme světlo, barvy, tvary, pohyb 

- Oční vady: krátkozrakost a dalekozrakost – brýle, kontaktní čočky 

https://www.zlatka.in/cs/#1
https://www.gramar.in/cs/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://edu.ceskatelevize.cz/stupne-vzdelavani


-                    barvoslepost 

                   slepota 

              Ochrana zraku: četba – osvětlení, přiměřená vzdálenost textu 

                                       nepobývat dlouhodobě u počítače a televize 

                                      sluneční brýle, ochranné brýle při sportu a práci 

Sluch – orgánem sluchu a rovnováhy je ucho – vnější ucho – zachycení zvuku 

                                                                 -střední ucho – zesílení zvuku 

                                                                 -vnitřní ucho -přenos pomocí nervu do mozku 

Nemoci – zánět středního ucha, nedoslýchavost 

Ochrana sluchu : neposlouchat často hlasitou hudbu – i ze sluchátek 

                               péče a ochrana před poškozením 

                              doléčení nemocí (chřipky, angíny apod.) 

 

Okopírovat si obrázek – Stavba ucha – str.62 a nalepit do sešitu 

Vlastivěda 

Ústecký kraj – učebnice str.18 – 19 + práce s mapou 

Zápis do sešitu: 

Ústecký kraj 

Krajské město : Ústí nad Labem 

Poloha: severozápadní Čechy 

Povrch:  severozápad – hranice s Německem – Krušné hory 

                uprostřed – České středohoří 

               podél řek – Polabská nížina 

Vodstvo: Labe a jeho přítoky – Ploučnice a Ohře 

Těžba hnědého uhlí – Chomutov a Most 

Říční přístav na Labi – Děčín 

Zajímavá místa: České Švýcarsko – národní park, Pravčická brána – největší přírodní skalní brána 

v Evropě 

                              Říp, České středohoří (sopečný původ) + Milešovka 

                            Litoměřice, Louny, Žatec – pěstování ovoce, zeleniny a chmele 

 

Zopakujte si Ústecký kraj prostřednictvím následujícího testíku a pošlete mi do 1. 5. (v přesmyčkách 

je třeba doplnit správný název) 

 



 

 

 


