
Učivo 11.5. 

Opět po týdnu zdravím všechny páťáky. Většinu  z Vás chválím za pečlivě vypracované úkoly. Také 

jste si k srdci vzali moji prosbu, aby Vámi posílané úkoly byly čitelné. Jsem s Vámi spokojená. Takže se 

opět můžete pustit do učiva na tento týden. 

Český jazyk 

Minule jste se naučili skloňovat osobní zájmena já, ty, se ( stále si procvičujte). Pokračujte v učebnici 

na str.115 -  s sebou x sebou  + PS str.56/5 

V učebnici na str.115 je cv.8 – nejprve si doplňte, potom si napište jako diktát. 

Na str. 116 – Skloňování zájmen my,vy  -projít si cv.9 a 10, užitečné by bylo i cv.11 – i jako diktát 

 PS str.57 /1 

Matematika 

Obsah čtverce- uč. str.138- zase je zde důležité se naučit vzorec , projít si všechny příklady. 

PS str.48/5,6,7,8,9 - Pošlete mi ke kontrole do 15.5. 

Jednotky obsahu – uč. str.86 – zelená tabulka + cvičení 1 – 5 na procvičení 

Přírodověda 

Řídící centra lidského těla – uč. str.64 

Zápis do sešitu 

Řídící centra lidského těla 

Nervová soustava – zajišťuje řízení těla 

- kontroluje činnosti všech částí lidského těla 

- části nervové soustavy: mozek, mícha, nervy 

Mozek: uložený v lebce, přijímá a vysílá zprávy do celého těla 

Mícha: prochází páteří, přenáší informace mezi mozkem a ostatními orgány 

Mozek + mícha = centrum nervové soustavy (CNS) 

Nervy: spojují mozek a míchu se všemi částmi těla ( vedou signály z mozku do částí těla a naopak) 

Díky rozvinuté nervové soustavě člověk dokáže složitě myslet. 

Poranění mozku – otřes mozku ( ochrana hlavy např. při sportech) 

Infekční onemocnění mozku – zánět mozkových blan ( původcem bývá klíště) 

 

 

 

 



Vlastivěda 

Královéhradecký kraj – uč. str.22 – 23 + mapa 

Zápis do sešitu 

Královéhradecký kraj 

Krajské město: Hradec Králové 

Poloha: severovýchodní Čechy  

Povrch: Krkonoše (Sněžka -1602 m) 

             Orlické hory 

             Polabská nížina 

Vodstvo: Labe ( pramení v Krkonoších), Orlice, Metuje 

Zajímavá místa: Hradec Králové  - výroba klavírů, historické město 

                             hrad Kost, zámky – Opočno, Nové Město nad Metují 

                            Krkonoše -  naše nejvyšší hory , Krkonošský národní park – nejstarší v ČR 

                           Adršpašsko – teplické skály a Prachovské skály ( skalní města tvořena pískovcem) 

                           Vojenské pevnosti – např. Dobrošov 

                           Dvůr Králové nad Labem – velká ZOO se safari 

Na zopakování si udělejte následující testík a pošlete mi ke kontrole do 15.5. 

 

 


