
Materiály k samostudiu 

STŘEDA 1.4. 2020 

 Třída 5. D Čj, M, Aj, Pří 

ČESKÝ  JAZYK :  

Číslovky- opakování: Učebnice, str.134- pozorně znovu přečíst 

                            Zkus ústně : str.135, cv.3a,b,c 

Přečíst článek „Úspěchy našich sportovců“, potom na papír celou větou 

odpovědi na otázky na str.136 b. Vypracované otázky pečlivě uschovej! 

  

MATEMATIKA  :    

Procvičování učiva :    PS, str. 19, celá 

 

PŘÍRODOVĚDA :    

1. KONTROLA - ŘEŠENÍ – středa 25. 3.  

2) Dle videa odpovědět na otázky - písemně do sešitu: 

a) Uveďte, jaké 2 minerály jsou nezbytné pro naše kosti? vápník, fosfor 

b) Napište, v jakých potravinách jsou minerály obsaženy? mléko, sýr, jogurt… 

c) Napište, jaký vitamin je důležitý pro správný vývoj kostí a co je zdrojem tohoto vitaminu. 

Vitamin D, Slunce (sluneční záření) 

 

3) Vyhledejte v osmisměrce 10 druhů kostí a roztřiďte je na kosti:  

(roztřiďte písemně do sešitu) 

a) HLAVY: čelní, týlní (kost), dolní čelist 

b) HRUDNÍKU A PÁTEŘE: žebra, obratle 

c) HORNÍ KONČETINY: klíční, pažní (kost), lopatka 

d) DOLNÍ KONČETINY: lýtková, stehenní (kost) 

2. OPAKOVÁNÍ – DÝCHACÍ SOUSTAVA 

1. Vyluštěte křížovku (jako pomoc využijte učebnici str. 58). 

(Stačí psát do sešitu správné odpovědi a barevně zvýraznit písmeno, které má být v tajence.) 
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1. Sídlo čichu. 

2. Prevence onemocnění dýchacích cest. 

3. Látka, která proniká ze vzduchu do krve. 

4. Prevence chřipky. 

5. Trubice nad průdušnicí. 

6. Orgán, do kterého jde vzduch z průdušek. 

7. Způsobuje nemoci dýchacích cest. 

8. Nosní a ústní prostor.  

9. Nemoc dýchacích cest doprovázená velkou bolestí v krku. 

 

2. Seřaďte (písemně do sešitu), jak jdou po sobě jednotlivé části dýchací soustavy.: 

plíce, nosohltan, dutina nosní, průdušnice, hrtan, průdušky 

 

3. Vyhledejte, např. na internetu, co je to BRÁNICE a pokuste se zjistit, jak se pohybuje při 

nádechu a výdechu – můžete zakreslit. (odpověď zapište + zakreslete do sešitu) 

 

ANGLICKÝ JAZYK : Opakování gramatiky :PS, str.69 – Přítomný čas prostý- 

kladné a záporné věty. 

Učebnice, str.45, cv, 5.5 : Vlož do vět  don´t  nebo  doesn´t    a věta napiš do 

sešitu. 


