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Pátek 27. 3. 2020 

Třída 5. C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 Zájmena – opakovat z učebnice – tabulky str. 122 – 123 

 Pracovní sešit str. 18  

ČTENÍ 
 Číst domácí četbu, ze které pak bude zpracován čtenářský list 

 

MATEMATIKA   

 Konstrukce rovnostranného trojúhelníku – tento nadpis napsat do školního sešitu  

Zadání opsat do sešitu: Narýsuj rovnostranný trojúhelník UVX, UV=6cm 

 Bílý seš. str. 24 cv. 34 - 2 příklady 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p.uč. Helclové 
Učebnice str. 69 opsat do sešitu zelený rámeček Present Continous – questions and answers 

Are we going in the car?  

Is it raining? 

 

Dále uvést příkladové věty 

 

We aren´t going to the park today. 

I am playing in the garden at the moment.  

They are wearing smart clothes.  

 

Učebnice str. 69 cv. 4a ústně 

Učebnice str. 69 cv. 6 – ústně 

 

Pracovní sešit jedna strana.  

 

Skupina p. uč. Veselkové  

 Opakovat slovíčka 4D 

 Učebnice str. 46 cv. 1a – přečíst příběh a odpovědět na otázky 

Překlad otázek: 

1 S kým mluví Millie? 

2 Proč nejde Mut do parku s Mickeyem a Millie? 

Odpovědi: 

1 her grandfather 



2 Because he always catches the ball. 

 Učebnice str. 46 cv. 1b  

 Učebnice str. 46 cv. 2 – příběh si opět přečíst a odpovědět si ústně, zda jsou tyto výroky 

pravdivé, nepravdivé nebo nebylo řečeno 

ŘEŠENÍ 

 
 Pracovní sešit str. 38 cv.1  

PŘÍRODOVĚDA 

KOSTRA – opakování – pokud máte možnost obrázek i text si vytiskněte a nalepte do sešitu, 
pokud ne –  vyhledejte, do sešitu vypište ( přepište 2. úkol): 
kosti horní končetiny …..(6) 
kosti dolní končetiny …..(5) 
kosti trupu ….. (4) 
 

 

 



Shrnutí : 

Kostra dospělého člověka je tvořena asi ………. kostmi. Kosti jsou na povrchu 

…………………………, ale uvnitř………………… . Pohyblivé spojení se nazývá ……………………….., 

nepohyblivé …………………………. . Kostra je oporou těla a zároveň chrání vnitřní 

……………………………… . Dává tělu určitý tvar. K jejímu správnému vývoji přispívá vhodná 

…………………… bohatá na vápník a ……………………. D, dostatek ………………..   a cvičení. 

 

Nápověda: 

orgány, pohybu, šev, kloub, výživa, měkké, 233, vitamin, tvrdé 

 


