
Český jazyk:  

Kniha: Nastuduj si rámeček na str. 168 a pak si ústně vyzkoušej cvičení na str. 173/a (ve středu si 

řekneme), str.176- nastuduj oranž rámečky a pak str. 177/3a,3b - ústně vyzkoušej   

Prac. sešit:  str.37 cv.5 a 6 vypracuj  písemně do prac.seš. 

Oranž pravopisné pětiminutovky str.21, 22 - doplň   

Na procvičování můžeš využít tyto webstránky:  

www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1103&action=show#selid 

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm 

 www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem 

 skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-prisudkem/shoda-podmetu-s-
prisudkem-online-test-1 

Matematika: pokračuj v prac. sešitě str. 18 a 19 

Geometrie: str.45 

Přírodověda: (pokračuj ve výpiscích) 

Hmat: - orgánem hmatu je kůže, ve které jsou hmatová tělíska ( vnímáme dotyk, chlad, teplo,   
bolest) 

Nervová soustava:  - mozek,  - mícha,  - nervy 

Mozek – nejsložitější orgán v lidském těle 

           - přijímá a vysílá zprávy do celého těla 

           - řídí dýchání, trávení, smysly, ovládá myšlení a paměť 

Mícha – prochází páteří 

Nervy ( tenká vlákna)– spojují mozek a míchu se všemi částmi těla 

Mozek a míchu je potřeba chránit před poraněním 

Zjisti druhy poranění a nemoci mozku a míchy a při jakých činnostech k tomu může dojít. 

Vlastivěda: dějepis:  

Sametová revoluce – 17. listopad 1989  (přečtěte si na str. 39 a udělejte si tyto výpisky) 

                               -  shromáždění studentů 

                               - ti se vydali o centra Prahy a protestovali proti komunistické straně a vládě 

                               - zakročili proti nim policisté, mnoho studentů bylo zraněno 

                               - lidé z celé republiky proti tomu protestovali 

                               - vláda odstoupila, skončila vláda komunistické strany 

                               - byla vytvořena nová vláda, prezidentem se stal Václav Havel  



Vlastivěda-zeměpis:  

Toulky Evropou: Státy severní Evropy 

Dánsko: (nakresli si vlajku) hl. město – Kodaň, Hans Christian Andersen – dánský spisovatel (např. Malá 
mořská víla) 

Finsko: (nakresli vlaku) hl.město- Helsinky, země tisíců jezer a ostrovů, rybolov 

Švédsko: (vlajku) hl. město Stockholm- se rozkládá na 14 ostrovech 

Do Švédska a Finska se jezdí za pozorováním polární záře 

 

Norsko: hl. město Oslo, rybolov, fjordy- dlouhý úzký mořský záliv(někdy až stovky kilometrů) 

  

  



  

           

 

 

           

 

 

 

 
 
                                                   


