
Učivo 25.5. 

Zdravím všechny páťáky, kteří se neúčastní vyučování ve škole a učivo na tento týden bude určeno 

jenom pro ně. Ti, kteří budou chodit do školy, všechno budeme dělat společně tam. Ještě 

připomínám a prosím, abyste dodržovali termíny zasílání splněných úkolů. 

Matematika 

Některým z Vás dělají problém převody jednotek obsahu, takže budete pokračovat v jejich 

procvičování. 

Uč. str.88 -zelená tabulka – jsou zde ještě dvě jednotky obsahu – 1a ( 1 ar) = 100 m2 

                                                                                                                     1 ha ( 1 hektar) = 100 a = 10000 m2 

         Na str.88 – 89 jsou zajímavé úlohy , které si můžete udělat 

PS str.16/1,2,3,5,6,7 – pošlete mi ke kontrole   do 29.5. 

PS  str.17/ 9,10,12 ( zde si zopakujete násobení a dělení – nemusíte mi posílat – zkontrolujte na 

kalkulačce) 

Český jazyk 

Zopakování zájmen – uč. str.119 – testík 

Začneme číslovky – uč. str.122/1, důležitá žlutá tabulka str. 122 + 123 – číslovky určité a neurčité 

123/2,3, 4, 5 ,          PS str.58/1a),c) 

Vlastivěda 

Kraj Vysočina – uč. str.26 – 27 + práce s mapou 

Zápis do sešitu 

Kraj Vysočina 

Krajské město: Jihlava 

Poloha: rozhraní Čech a Moravy 

Povrch: Českomoravská vrchovina 

Vodstvo: řeky – Jihlava, Sázava, Svratka 

Zajímavá místa: Dukovany- jaderná elektrárna 

                            Žďár nad Sázavou – poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

                           Telč, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jihlava 

                           Žďárské vrchy, nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny – Javořice -837 m 

Přírodověda 

Jak se vyvíjí člověk – uč. str.66 + str.67 opakování 

Zápis do sešitu 



Jak se vyvíjí člověk 

Vznik člověka – splynutí vajíčka a spermie = oplození 

Oplozené vajíčko se zahnízdí v děloze a zde se vyvíjí zárodek – těhotenství trvá 280 dní = 9 měsíců 

Následuje porod – narodí se dítě a začíná jeho samostatný život 

Dospívání ( puberta) 

- Dochází k dozrávání pohlavních orgánů a začíná činnost pohlavních žláz( vylučování 

pohlavních hormonů)- dochází k tělesným i duševním změnám 

Následující test mi pošlete ke kontrole do 29.5. 

 


