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ČESKÝ  JAZYK : Shoda  přísudku  s několikanásobným podmětem 
             Učebnice, str.184, cv.1 
                 - pozorně přečíst článek    Na lyžařském kurzu 
                 -  do školního sešitu vypište  ZSD ze 2. odstavce + do závorky určete rod  
                        Vzor:  Petra,Jana a Markéta  se zabydlely. ( podmět je r.ženského) 

- písemně odpovězte na otázky ve cv.1b- jsou na str.185 –také do šk. 
-   Vzor :   Jestliže jsou členy několikanásobného podmětu rodu 

mužského,píšeme v přísudku koncovku  -i.( Celkem  5  odpovědí !) 
-   do „karanténového sešitu : učebnice, str.186, cv.3 – 7vět 
- na závěr si přečti žlutý rámeček , str.186 a porovnej se svými napsanými 

odpověďmi ! 
 

 
 
 
MATEMATIKA  :    do velkého sešitu  :   Opakování – kružnice a kruh   + datum  
                Učebnice, str. 115 :   do sešitu narýsuj a opiš přesně vše  ze žlutého 
                   rámečku. Opiš i  4 důležité věty o kružnici a kruhu, které jsou pod rá- 
                   mečkem. Doplň větou v zeleném : Při rýsování kružnice …… 
                Úkoly k procvičování :   učebnice, str.115, cv.2 a,b,c,   cv.3 
                 Do malého sešitu :  62345,8 -1 254,96 =            965 402,36 -680753,294 = 
                     (napiš správně pod sebe a odečti ) 
 
 
 
ČESKÝ JAZYK  :   Dobrý skutek  -  komiks 
                Učebnice,  str.188-189  : přečti bubliny a prohlédni si pozorně obrázky, 
                        Na str. 190 si přečti otázky, promysli odpovědi    a napiš písemnou 
                         Odpověď  na otázku  1, 4, 5. 
 
 



 
PŘÍRODOVĚDA  :    
 
 
SMYSLOVÁ  SOUSTAVA   -  Opakování ( řečení úkolu z  20.5.) 

1. Doplňte do textu slova z nabídky. 

Oči jsou sídlem zraku, díky kterému vnímáme světlo, tvar, barvy. Světlo projde zornicí v duhovce, 

čočkou a dopadá na sítnici. Uši jsou sídlem sluchu, ucho má tři části: vnější, střední, vnitřní. 

Ve vnitřním, uchu je uloženo centrum sluchu a ústrojí rovnováhy. Čichové buňky umístěné v nosní 

dutině umožňují rozeznávat pachy a vůně. V kůži jsou smyslová tělíska, reagují např. na tlak, chlad a , 

teplo. Chuťové pohárky obsahují čtyři základní chuti, jsou to: hořká, slaná, sladká a kyselá chuť. 

 

2. Roztřiďte pojmy z nabídky a přiřaďte:  

a) zrak – rohovka, čočka, duhovka 

b) sluch - bubínek, hlemýžď 

c) čich - čichové buňky 

d) hmat - hmatová tělíska 

e) chuť - chuťové pohárky 

 

 

NERVOVÁ SOUSTAVA – uč. str. 65 

- přečíst text v učebnici na str. 65 

- do sešitu zapsat:  

 - stavba nervové soustavy (růžové body) 

 - činnosti mozku (text označený písmenem Z v zeleném kroužku) 

 - modrý rámeček – shrnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


