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ČESKÝ  JAZYK :    Opakování  - shoda přísudku s podmětem 
           Učebnice Čj, str.176, přečíst žluté rámečky  + zopakovat si pravopis shody  
           přísudku s podmětem  ( bílá  učebnice, str.114). 
           Pracovní sešit z Čj, str.31, cv. 1a,b :  doplň vynechaná písmena, označ ZSD 
            a  vypracuj úkol 1a,1b. 
          Do „karanténového“ sešitu napiš  10  vět podle obrázku a zadání : 
             PS, str. 30, cv. 3. 
              
 
 
 
MATEMATIKA  :  do velkého sešitu  nadpis . 
                               Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel   +  datum 
          Napiš  správně pod sebe a vypočítej  ( deset.čárky pod sebe,doplň  počet   0).  
    
          a)  789,65 + 45 367, 2 + 3,604=                       98 621,25 +8,053 +621,4 = 
                           69 654, 305 + 65, 92 + 32 158,5 = 
          b)  52 361,2 – 85 234,521  =                   5 961,328 – 456,7 = 
                            67 325  -25354,58  
 
         Na připravený papír se čtvercovou sítí ( úkol z 18.5.)  : učebnice mat.: 
                Str.129, cv. 3 
 
 
 
 
ANGLICKÝ  JAZYK  :   Předložky místa 
                Pracovní sešit, str. 43, cv.5  :  Přečti pečlivě věty, soustřeď se na před- 
                ložky místa a podle obrázku oprav nepravdivé věty. 
                 Cvičení  6 – doplň do vět předložky místa. 
 
 



 

PŘÍRODOVĚDA   : 

                    SMYSLOVÁ  SOUSTAVA  -  OPAKOVÁNÍ 

1. Doplňte do textu slova z nabídky. 

 

Nabídka: pohárky, zraku, sluchu, kyselá, teplo, pachy, slaná, chlad, zornicí, 

tělíska, vnitřním, čtyři, světlo, střední, rovnováhy, sítnici, čichové buňky, kůži.  

 

Oči jsou sídlem ……………………….., díky kterému vnímáme ……………………………., 

tvar, barvy. Světlo projde ………………………………. v duhovce, čočkou a dopadá na 

………………………………. Uši jsou sídlem …………………………….., ucho má tři části: 

vnější, ……………………………….., vnitřní. 

Ve ………………………….. uchu je uloženo centrum sluchu a ústrojí 

……………………………………….. ………………………………………   …………………………… 

umístěné v nosní dutině umožňují rozeznávat …………………………. a vůně. V 

…………………………….. jsou smyslová ……………………………., reagují např. na tlak, 

……………………………….. a ……………………………… Chuťové ……………………………….. 

obsahují ………………………….. základní chuti, jsou to: hořká, 

……………………………………, sladká a ………………………………… chuť. 

 2. Roztřiďte pojmy z nabídky a přiřaďte:  

Nabídka: chuťové pohárky, čichové buňky, bubínek, duhovka, čočka, hmatová 

tělíska, hlemýžď, rohovka. 

a) zrak 

b) sluch 

c)  čich 

d) hmat 

e) chuť 

 



 


