Český jazyk
-

do školního sešitu bílá tabulka str. 122 Skloňování osobních zájmen (školní sešity možno
vyzvednout 13. 3. ve škole nebo výpisky vypracovat na papír)
ústně opakovat cvičení k tematickému celku ( str. 121 – 126)
poznámky do školního sešitu:
Číslovky
Číslovky jsou slova číselného významu.
1) Určité: vyjadřují přesný počet (jeden, sto…)
2) Neurčité: nevyjadřují přesný počet (několik, mnoho…)

Podle významu dělíme do 4 skupin:
Číslovky základní – ptáme se na ně slovem kolik?
určité: jeden, dva, milion...
neurčité: několik, málo, moc…
Číslovky řadové: ptáme se kolikátý?
určité: první, druhý, miliontý….
neurčité: několikátý, poněkolikáté….
Číslovky druhové: ptáme se kolikerý nebo kolikery?
určité: dvojí, čtvero….
Neurčité: několikerý, několikero….
Číslovky násobné: ptáme se kolikrát, kolikanásobný?
určité: jedenkrát, dvakrát, stonásobný….
neurčité: několikrát, několikanásobný…
Pamatuj!
Píšeme dvacet pět, dvacet dva x pětadvacátý, dvaadvacet…
Matematika
- procvičování slovních úloh, písemné dělení dvojciferným číslem
- M PS str. 9 – 14 (vyplněno)
- geometrie: opakovat si výpočty obvodu a obsahu čtverce a obdélníku (učivo 4. ročníku)
- geometrie M PS str. 45 – 48 (vyplněno), dobrovolně 46/11, 48/10.

Anglický jazyk - obě skupiny
- opakovat hodiny
- učebnice str. 42 - My day - přečíst a ústně přeložit
- nová slovní zásoba - pracovní sešit - str. 83/4A
- pracovní sešit - str. 33 cv. 3
- pracovní sešit - str. 34 cv. 1, 2
Přírodověda
- 10. 3. zadáno do školního sešitu překreslit postavu s popisem str. 74 (formát A5)
- Následující výpisky
Kožní soustava
Chrání povrch těla.

Složení:
1) Potní žlázy: s potem odcházejí z těla škodlivé látky a ochlazuje se.
2) Hmatová tělíska: vnímáme bolest, teplo, chlad. Rozmístěna nepravidelně. Nejvíce na prstech,
nejméně na zádech.
3) Tukové buňky: zajištují pružnost kůže.
4) Cévy: při poranění dochází ke krvácení.
Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, řasy, obočí, nehty.
Péče o kůži
Základem je čistota. Škodlivé je nadměrné opalování (rakovina kůže). Pozor na mateřská
znaménka, pihy – poranění, sledujeme změny. Poranění kůže – dezinfekce, sterilně zakrýt.
Vitamíny: A (játra, mrkev, rajčata, špenát, meruňky…), B (pivovarské kvasnice, ořechy, mléko,
maso, luštěniny…).
Vlastivěda
- Výpisky byly doplněny 10. 3. do školního sešitu
- umět kapitolu Národní obrození v českých zemích
- přečíst kapitolu Revoluční rok 1848 (umět otázky na straně 55).

