
Učivo 4. 5. 

Zdravím všechny moje páťáky. Už tu máme květen, jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a s ním snad i 

naděje na naše společné učení ve škole. Ale pár týdnů učení budete muset ještě zvládnout sami doma. 

Ale jste samostatní a šikovní, tak to určitě zvládnete bez větších problémů jako doposud. 

Český jazyk 

Máme probrané druhy zájmen, ta si nezapomeňte pořád procvičovat. Tento týden se budeme učit 

skloňovat osobní zájmena  já, ty, se: 

Stránka113 v učebnici je taková úvodní ( určitě si ji projděte). Na str. 114 je tabulka se skloňováním. 

Hlavně se zaměřte na zájmeno já - 2. a 4. p. – mě (tě),  3. a 6. p. -mně (tobě).              

Procvičujte na str.114 /3, 4, 5 . 

V PS na str.56/1, 2, 3, 4. – pošlete mi ke kontrole do 8. 5. 

Matematika 

1) Zopakovat si vzorce pro výpočet obvodu čtverce a obdélníku, projděte si v učebnici str. 136 

2) Obsah obdélníku ( už jsme se učili ve 4. třídě- jenom si vzpomenout) – uč. str.137 

Důležitý je vzorec  S = a . b ( musíte znát) a jednotky obsahu. 

PS str.47/ 1,2 

Čtení 

Věřím, že už jste dočetli knihu Robinson Crusoe. Dnes jsem pro vás připravila otázky a úkoly z četby. 

Něco si pamatujete, ostatní si vyhledáte. Pošlete mi ke kontrole do 8. 5. 

Přírodověda 

Smysly – pokračování – uč. str.63 

Zápis do sešitu: 

Čich 

- Orgán čichu – nos 

- Čichem rozeznáváme plynné látky obsažené ve vzduchu 

Chuť 

- Orgán chuti je jazyk – chuťové pohárky na jeho povrchu 

- Základní chutě: sladkost, slanost, hořkost, kyselost ( podle učebnice si nakresli jazyk s rozložením 

chutí) 

Hmat 

- Orgán hmatu je kůže s hmatovými tělísky, nejvíce hmatových tělísek je v konečcích prstů, dlaní , 

chodidel , v okolí rtů 



Vlastivěda 

Liberecký kraj – uč. str.20 -21 

Zápis do sešitu 

Liberecký kraj 

Krajské město: Liberec 

Poloha:  severní Čechy 

Povrch: hornatý – Lužické hory, Jizerské hory, část Krkonoš 

Vodstvo:  Jizera, Nisa 

Zajímavá místa: Ještěd 

            Panská skála u Kamenického Šenova 

            Jablonec nad Nisou- výroba bižuterie 

            Nový Bor – sklárny 

            Český ráj – chráněná krajinná oblast – pískovcové skály a historické památky 

            Hrad Bezděz a Máchovo jezero 

Doufám, že si vaše vlastivědné sešity vzorně vedete – úprava, obrázky… Připomínám to často, důležitá je 

také práce s mapou, abyste dovedli bez problémů vyhledávat vše, o čem se učíme. Tak se pusťte do 

práce. 

 

 

 

  


