
Od 11.5. do 17.5. 

Český jazyk: 

Růžový prac. seš. str . 40 cv 12(utvoř věty podle návodu), str.41cv. 14, 15 (prosím tyto úkoly vyfoť a 

pošli) 

Matematika: 

Str.29 cv. 7, 10 (pokračuj) str.30 cv. 1, 2, 3, 4, 5 

 

Přírodověda: 

- přečti si str. 70, přemýšlej,  co děláš a neděláš správně  a str. 71 napiš si do sešitu tyto výpisky: 

Nemoci : 

Nemoci infekční: - přenosné , nakažlivé (chřipka, neštovice, angína, virozy)  

                                – přenáší se vzduchem, jídlem, krví 

                               - chráníme se hygienou, mytí rukou, vitamíny, vyvážená strava, nosíme roušky 

Nemoci vrozené – poruchy (např. zraku, sluchu, atd) 

Nemoci získané - cukrovka, onemocnění srdce, obezita (civilizační choroby), vznikají špatnou stravou, 

nedostatkem pohybu, kouřením, pitím alkoholu 

Úrazy: 

Poranění, rána: vymýt vodou, vydezinfikovat, přelepit nebo obvázat  

Pohmožděnina: obklad, znehybnění 

Popálenina: proud studené vody, chladné obklady, převázat, nepropichovat puchýře 

Zlomenina: znehybění 

Předcházení úrazů: dodržování bezpečnosti, být opatrný, znát silniční pravidla, nosit helmu a 

ochranné prvky, v autě být připoutaný, nehrát si v blízkosti silnice a kolejí 

Vlativěda(dějepis): str. 41,42 přečti si 

Vlastivěda(zeměpis) 

Španělsko: 

 hl. město:    Madrid 

další města:   Barcelona, Valencie, Málaga 

pohoří: Pyreneje 

řeky: Tajo, Ebro 

ostrovy: Baleárské (např.Mallorca, Menorca, Ibiza)  Kanárské ( např.Gran Canaria, Tenerife) 

zajímavosti: Sagrada Familia( katalánský architekt Antoni Gaudí) , býčí zápasy (corrida) 



)můžeš najít a připsat další jiné) 

Aj – p. uč Klasnová vzkazuje, že online výuka se přesouvá na úterý 11.10- 11.50hodin 

Aj – p. uč Zusková : 

Zdravím Vás milí páťáci,  

posílám úkoly na další týden.  

Tento týden se podíváme na další lekci 4D, začneme tedy zase slovíčky. 

1)Nová slovíčka si procvičte v pracovním sešitě na straně 83 – 4D, Mickey, Millie a Mut.  

2)Přečtěte si komiks v učebnici na straně 46 a splňte ke komiksu cvičení 47/2 – zde máte u každé věty 

určit, zda je pravdivá = T (true), nepravdivá = F (false), neříká se v textu IDS (it doesn´t say)  

3)V pracovním sešitě splňte cvičení 38/1 – doplňte věty o sobě. 

4)dobrovolný úkol je křížovka v pracovním sešitě 38/2, kde si na folii můžete procvičit psaní nových 

slovíček. 

 

Doufám, že se všem, které nepotkávám na online hodinách daří dobře. Stále platí, že se na mě 

můžete obrátit, pokud potřebujete poradit – j.zuskova@seznam.cz.  

Jinak se těším na další online hodinu v úterý v 10:00. 

Přeji všem pevné zdraví 

Jitka Zusková 

 

 

 

-  

 

 


