
Materiály k samostudiu 

Pátek 29. 5. 2020 

Třída 5. C 

ČESKÝ  JAZYK 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - opakování 

 Učebnice str. 190 cv. 3 b)  napsat do sešitu – pošlu řešení 
Skloňování osobních zájmen - opakování 

 Učebnice str. 122 – 124, zopakovat si skloňování zájmena já, se 

 Pracovní list 28.5.ZÁJMENA (zbytek listu) – pošlu řešení  

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

 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit str. 45 (dokončení cv. 3 je na str. 46) 

 Matematické listy str. 8 cv. 32 

 Matematické listy str. 9 cv. 33, 34 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

29.5. a 1.6. 

 Opakování slovíček – Body, písnička 

 Opakování slovní zásoby lekce 6A – opět si poslechnout poslech 2.44 

 Opakování sloves to be a to have – pracovní sešit 66 – 69 (zopakovat si podle tabulek) 

 Učebnice str. 64 cv. 2 – doplnit do vět správná jména a doplněné věty napsat do sešitu 

 Učebnice str. 65 cv. 3 – utvoř 3 věty z každé tabulky (celkem tedy 6 vět) a napiš je do sešitu, 
napiš také překlad vět 

 Učebnice str 65 cv. 4a – ústně 

 Učebnice str 65 cv. 4b – do sešitu popiš osoby  

 Učebnice str. 65 cv. 5 – poslech 2.45, osoby dle poslechu namalovat do sešitu a napsat pod 
obrázky kdo je kdo 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Kožní  soustava - opakování  

                               (vypracuj pracovní list a pošli na mail krauseova.perina@seznam.cz) 

 

 

 

 



Kůže 

 

Celý povrch lidského těla chrání kůže. Je pevná, pružná a roste rovnoměrně s 

vývojem lidského jedince. Skládá se z několika vrstev. Na různých místech jsou v kůži 

uloženy hmatové buňky, jinde místa pro pociťování bolesti, tepla, chladu. V kůži jsou 

zvláštní kanálky, jimiž vytéká pot, který odnáší z těla škodlivé látky. Vrchní vrstva kůže 

chrání člověka před vnikáním různých bakterií a zárodků nemocí.  

 

Do textu doplň vhodná slova:  

Z kůže vyrůstají na temenu hlavy............, na hrudi, zádech, rukách a nohách   

.................. Na tvářích mužů.................... Nad očima vyrůstá ............a na víčkách   

............................  

Na prstech rukou a nohou vyrůstají z kůže ....................  

(chlupy, nehty, vlasy, obočí, vousy, řasy)   

  

Kůže nás chrání před prochlazením a přehřátím. Přílišné opalování kůži nesvědčí.  

O kůži pečujeme pravidelným mytím a koupáním. Nemytá a neošetřovaná kůže 

hrubne, loupe se, je náchylná k vyrážkám.  

 

  

Mnoho barev kůže  

Různí lidé mají v pokožce rozdílné množství kožního barviva – pigmentu, který určuje 

barvu naší kůže.   

 
  

Kůže pod mikroskopem  

Kůže se skládá se 3 vrstev: pokožky, škáry a podkoží.  

Pokožka je svrchní vrstva, škára je vnitřní vrstva, podkoží leží pod škárou, je to 

nejsilnější vrstva kůže.   

  



  
 

Rozhodni o správnosti tvrzení:  

Kůže  

a) udržuje stálou tělesnou teplotu  

b) vylučuje moč  

c) vyrůstají z ní vlasy, chlupy, nehty  

d) neobsahuje kožní barvivo  

e) v kůži jsou obsaženy hmatové buňky  

 

Spoj, co k sobě patří:  

 

 

    dlouhodobé opalování 

             ošetření každého poranění 

  pravidelné koupání 

kůži prospívá                            práce s chemikáliemi                             kůži škodí 

vnější cizopasníci 

   

Popiš obrázek:   

  

  

  

 

 

 

 


