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ČESKÝ  JAZYK :        opakování-  Věta jednoduchá a souvětí 
          
           Pracovní sešit,  str.34, cv 1 : a,b – v PS 
                                      Str.34, cv.  1c)    - do  sešitu na  přírodovědu: 
           Nadpis :     Třídění odpadů  +  datum 
                               Napiš nejméně 5 vět k danému tématu . 
 
 
             
 
MATEMATIKA   :     do velkého sešitu  :     Krychle –povrch a sítˇ 
               
            Učebnice, str. 132 : pozorně si prohlédni obrázky  
                Do sešitu nakresli zelenou krychli, popiš vrcholy – vedle  opiš malý hnědý  
                 rámeček. 
                Narýsuj  síť krychle a pod ni opiš celý hnědý rámeček. 
                Splň úkol ze cv.1 – sestroj krychli  ( odevzdáš spol. s úkoly ke kontrole). 
                 Promysli, z kterých sítí je možno sestavit krychli ( cv.2,str.132) 
 
 
 ČESKÝ  JAZYK :    sloh  :    Vyprávění podle obrázkové osnovy 
               PS, str. 33 :  Pod každý obrázek napiš  2  věty,které vystihují situaci  
                                      na obrázku . + str.33,cv.1a.   
 
 
PŘÍRODOVĚDA:     Rozmnožovací soustava 
 
- prostudovat text v učebnici na str. 66 – 67 + prohlédnout obrázky  
- výpisky do sešitu:  



- STAVBA ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVY (růžový bod v uč. str. 66)  
- OPSAT MODRÝ RÁMEČEK uč. str. 67  
 

OBDOBÍ DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ + ZMĚNY V PUBERTĚ  
1. Doplňte text dle učebnice str. 66 – 67 (opište do sešitu).  
a) Období dospívání nazýváme …………………………………….. 
b) V pubertě dochází ke změnám ………………………………………. i 
…………………………………….., dozrávají pohlavní orgány a vzniká schopnost  
 ………………………………………………. se. 
 c) ………………………………… jsou chemické látky, které vznikají v pohlavních 
orgánech (žlázách). 
d) V období puberty u dívek začíná …………………………………………………..  
 
 
2. V pubertě dochází také k tělesným změnám, roztřiďte pojmy z nabídky a 
přiřaďte, které změny jsou typické pro dívky, a které pro chlapce. (Pomohou 
vám obrázky v uč. na str. 67.)  
Nabídka: rozšíření boků, rozšíření ramen a hrudníku, růst prsů a vývoj prsních žláz, 
zvětšení penisu, vousy na obličeji, růst chlupů v podpaží + ochlupení, zvětšení 
hrtanu. 
 
 
 
                DÍVKY                             x                         CHLAPCI 

 
1. ……………………………………..               1.………………………………………... 
2. ……………………………………..               2. ………………………………………...  
3. ……………………………………..               3,………………………………………...  
4. ……………………………………..               4.………………………………………...  
5. ……………………………………..               5.………………………………………... 
 
 


