
Učivo 18. 5. 

Tak je tu poslední týden, kdy se všichni učíte sami doma. Jak jistě víte, od příštího pondělí 25. 5. se 

s některými z Vás začneme společně scházet a učit ve škole.  Budeme nejprve opakovat a procvičovat 

učivo, které jste museli zvládat sami, potom postupně půjdeme dál. Ti, kteří nepůjdou do školy, 

budou mít zadáváno učivo stejně tak, jako doposud. Věřím, že k tomu budete přistupovat  i nadále 

svědomitě. 

Český jazyk 

Zájmena on, ona, ono, oni, ony, ona 

Uč. str.117 (pozor na červený vykřičník ni x ní) 

Uč. str.118 -shrnutí učiva o zájmenech – je to hodně důležité! 

PS str.57/1,2,3 – pošlete mi do 22.5. 

PS str.57/4 – diktát si zkuste také 

Matematika 

Všichni jste zvládli výpočty obsahu čtverce a obdélníku, nejvíce chyb jste dělali v jednotkách. Tento 

týden si budete procvičovat převody jednotek obsahu – můžete používat tabulku v učebnici na str.86 

Uč. str.87, 

 PS str.47/3,- pošlete mi do 22.5.  

PS - str.49/  celá stránka 

Vlastivěda 

Pardubický kraj – uč. str.24 – 25 

Zápis do sešitu: 

Pardubický kraj 

Krajské město: Pardubice 

Poloha: východní Čechy 

Povrch :Orlické hory, Králický Sněžník, Žďárské vrchy, rovina kolem Pardubic 

Vodstvo: Labe, Chrudimka 

Zajímavá místa:  

Pardubice – výroba perníku, zámek, koňské dostihy – Velká pardubická 

Kunětická hora – hrad 

Litomyšl – zámek, rodiště B. Smetany 

Skanzen vysočina na Veselém kopci 

Králický Sněžník – pramen Moravy, hlavní evropské rozvodí ( řeky odtud tečou do tří moří – Severního, 

Černého a Baltského) 



Přírodověda 

Rozmnožovací soustava člověka – uč. str.65 

Zápis do sešitu 

Rozmnožovací soustava 

Savci ( člověk) se rozmnožují pohlavně – splynutí samčích a samičích pohlavních buněk 

Rozmnožovací soustavu tvoří: a) pohlavní orgány 

                                                      b) pohlavní žlázy 

Rozmnož. soustava je odlišná u mužů a u žen. 

Ženské pohlavní ústrojí 

Ženské pohlavní žlázy = vaječníky – dozrávají zde ženské pohlavní buňky = vajíčka. 

Zralé vajíčko putuje vejcovodem do dělohy. 

*  Oplozené vajíčko se v děloze vyvíjí v lidský plod 

*  Neoplozené vajíčko je vyloučeno s prokrvenou sliznicí dělohy z těla = menstruace (  1 x měsíčně) 

Ženské pohlavní ústrojí = pochva 

Mužské pohlavní ústrojí 

Mužské pohlavní žlázy = varlata ( uložena v šourku) – tvoří se zde mužské pohlavní buňky = spermie. 

Spermie vycházejí přes chámovody do močové trubice v penisu ven z těla. 

Na zopakování si udělejte následující čtyřsměrku a pošlete mi zpět do 22.5. 

 

 


