
Materiály k samostudiu 

Pondělí  27.4. 2020 

 Třída 5. D ČJ,M,ČJ,Pří 

 

 

ČESKÝ  JAZYK:      Podmět  vyjádřený a nevyjádřený  

      Pracovní sešit, str.  27, cv. 1a, b, c, d   : nejdříve doplň vynechaná písmena   

       ( snaž se psát malá tiskací písmena, protože budeš podle cv. 1a doplňovat 

       nad přísudek) a pak teprve  cv.b,c,d 

MATEMATIKA :  Desetinná čísla 

       OPAKUJEME :  pozorně přečíst  zelené rámečky na str.96 a  97 

   Do velkého sešitu  : nadpis          Desetinný zlomek a desetinné číslo   +  datum 

       Pod sebe opsat  všechny   3  zelené rámečky  ! 

V sešitu označ na kraji :  96/2       - opiš desetinné zlomky 

                                             97/5       - zapiš desetinná čísla   ( piš pouze číslicemi) 

                                             97/6        - pracuj podle vzoru 

 

ČTENÍ    :  vlastní četba + opakovaně čtení z vlastivědy  ( budu se zítra ptát  -                 

                   Str.36,37,38) 

 

PŘÍRODOVĚDA :     Opakování  trávicí   soustavy   

 Vypracované odpovědi v opakování zašlete na můj  mail: 

(malisova.perina@seznam.cz) 

 Nemusíte  opisovat celé zadání, stačí pouze označit otázky + odpovědi. 

 

OPAKOVÁNÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY : 



1. Vyberte z nabídky orgány trávicí soustavy a seřaďte je, jak jdou po sobě ve 

správném pořadí.: jícen, lebka, konečník, srdce, tenké střevo, kost lýtková, hltan, 

žaludek, dutina ústní, tlusté střevo, plíce, bílé krvinky 

2. Zamyslete se, zda tvrzení platí, vyberte správnou odpověď.: ANO – NE. 

a) Dutina ústní slouží k příjmu potravy, rozžvýkání potravy a jejímu smísení se 

slinami. 

b) Rozmělněná potrava po spolknutí prochází nejprve jícnem, dále hltanem do 

žaludku. 

c) Z žaludku jde částečně rozložená potrava nejprve do tlustého, pak do tenkého 

střeva. 

d) Živiny uvolněné z potravy se stěnami tenkého střeva dostávají do krve. 

e) Nestrávené zbytky potravy tvoří v tlustém střevě stolici, která odchází z těla 

konečníkem. 

3. Vyluštěte křížovku (kapitola zdravá výživa) a doplňte větu pojmem, který vyjde 

v tajence.: K rozžvýkání potravy nám slouží …..… (tajenka) 

(Jako pomůcku můžete využít v uč. na str. 61 – potravinovou pyramidu.) 

1. Naše strava by měla obsahovat hodně ovoce a ….. 

2. … jsou rychlým zdrojem energie, tyto živiny bychom měli konzumovat v 

menším množství, jsou na vrcholu potravinové pyramidy. 

3. Živiny obsažené například v mase, nazývají se také proteiny. 

4. Ovoce a zelenina jsou zdrojem vitaminů a … 

4. Doplňte do textu chybějící pojmy (kapitola zuby). 

Můžete využít nabídku.: (12, 20, 32, zubní dřeň, sklovina, zubovina) 

a) Děti mají dočasný chrup, který tvoří celkem ……. zubů. 

b) Dospělí lidé mají o ……. zubů více, celkem je jejich trvalý chrup tvořen …..… 

zuby. 

c) Povrch zubu kryje ……………..., pod ní je …………. a uprostřed zub vyplňuje 

……………… . 



 

 

 

 

 


