
Materiály k samostudiu 

Úterý 28. 4. 2020 

Třída 5. C 

ČESKÝ  JAZYK 

 Pracovní sešit str. 27 cv. 1, 2, 3 

 Pracovní sešit str. 27 cv. 4a 
 

MATEMATIKA 

Zaokrouhlování desetinných čísel (probírali jsme 24.4. – online výuka)  
 Učebnice str. 104 – přečíst si zelenou tabulku (několikrát) 

 Příklady opsat nebo nalepit do sešitu a vyřešit: 

 
 Matematické listy str. 4 cv. 15, 16 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p. uč. Helclové 

Present simple - opakování 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/4685 

Opět přikládám odkaz k zopakování přítomného času prostého (střední úroveň).  

Učebnice str. 75 Project/ Famous people  

Vyber si jednu známou osobnost a zpracuj o ní krátký projekt podobně jako v učebnici na str. 

75. V projektu uvedeš o kom píšeš, jak vypadá, čím se proslavil/la a další informace, které 

zjistíš. Projekt doplníš kresleným nebo vytištěným obrázkem případně fotografií slavné 

osobnosti nebo čímkoli, co se s tímto člověkem pojí. Projekt bude obsahovat minimálně 10 

vět. Zašleš ho na moji adresu helclovat.perina@seznam.cz do pátku 1. 5.  

Pracovní sešit – jedna strana.  

Skupina p. uč. Veselkové 

 Zopakovat si slovíčka lekce 5 B, učebnice str. 55 cv. 6 – poslech slovní zásoby, dívej se na 
obrázky, poslouchej a opakuj (několikrát z důvodu správné výslovnosti) 

 Učebnice str. 54 cv. 5 – Podívej se na obrázek Amyina domu. Doplněné věty napiš do sešitu. 

 Pracovní sešit str. 44 – pošlu řešení 

 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/4685
mailto:helclovat.perina@seznam.cz


PŘÍRODOVĚDA 

Oběhová soustava – opakování - opět budete koukat na seriál Byl jednou jeden život, 

tentokrát díl krev ( protože je v pátek státní svátek a není učení, další díly jsou dobrovolné) 

K oběhové soustavě je dílů více, všechny stojí za to, se na ně podívat, ale času tolik není. 

Krev : https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI 

Odpovědi na otázky napiš do sešitu: 

1. V kterých orgánech si vymění červené krvinky dýchací plyny? A který plyn za který? 
2. Jak dlouho žije červená krvinka? 
3. Jak se nazývají „žluté housenky“, které se množí v buňce těla tak, že do ní proniknou 

– rozmnoží se – buňku zničí ? 
4. Jak ( čím) se rozmnožují bílé krvinky? 
5. Kolik typů bílých krvinek (obranných buněk) jsi v tomto díle viděl? 
6. Jak se nazývají další složky krve? Červené krvinky, bílé krvinky a ………………….. 

Dobrovolné díly, pokud budete mít zájem a nebudete mít lepší činnost  

Tělesná stráž ( bílé krvinky) : https://www.youtube.com/watch?v=x3QivMNbcrM 

Krevní destičky : https://www.youtube.com/watch?v=v62pFK47JGc 

Srdce : https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s 
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