Učivo na období 11. 5. - 15. 5.

Anglický jazyk

1. Přepiš si následující slovíčka do slovníčku a nauč se je nazpaměť. Správnou výslovnost
si ověř na online slovníku seznam.cz
Room – pokoj
Living room – obývací pkooj
Bedroom – ložnice
Bathroom – koupelna
Kitchen - kuchyň
Hall – předsíň, hala, chodba
Dining room – jídelna
Garden – zahrada
Large – velký
Small – malý
Downstairs – přízemí, dole
Upstairs – patro, nahoře
Kitchen – kuchyň
Toilet – toaleta
Garage – garáž
2. Pusť si následující video a procvičuj si novou slovní zásobu
https://www.youtube.com/watch?v=qsmlxP8T720
3. Napiš ke každé místnosti pět věcí, které se tam nachází. Můžeš použít online slovník
seznam.cz. Své odpovědi mi pošli na e-mail: jancakunova@gmai.com
Např. kitchen – table, chair, fridge atd.
Bedroom
Bathroom
Living room
Dining room

Matematika

Dobrý den, opět vás všechny zdravím v těchto krásných jarních dnech. Je fajn, že už můžeme
chodit ven a užívat si sluníčka. Jenže stále máme nějaké povinnosti a škola k nim také patří. Nedá
se nic dělat, další učivo je zde:
po – str. 19/ 1-5
út – str.22/1-3 nezapomeň si vždy přečíst nejprve růžový rámeček, kde máš návod pro tvou
práci, tato cvičení mi opět vyfoť a pošli na adresu dvorakova@zsg.cz
st – str. 19/6,7
čt – str.20/1-4
pá – str. 18/7 – 4. sloupeček, str. 20/11

Str.66, 67 – přečíst
Doplň slova do vět. Tím ti vznikne zápis.
ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA
Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní buňky s pohlavními žlázami.
Ženské pohlavní žlázy jsou _______________ . Ženské pohlavní buňky jsou _____________ .
Mužské pohlavní žlázy jsou _______________ . Mužské pohlavní buňky jsou _____________ .
Oplození dosáhneme po spojení ________________ a _______________. Zárodek se v matčině
těle
vyvíjí obvykle ________________(jak dlouho?). Poté matky dítě ________________ .
OBDOBÍ DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ
Během dospívání se dívky mění v ______________ a chlapci v____________ . Období dospívání
nazýváme _____________ . Toto období je provázeno ____________ i ______________
změnami.
Přírodopis

ZMĚNY V PUBERTĚ
V mužských a ženských pohlavních orgánech vznikají _______________. Výrazně ovlivňují
________.
Dochází k dozrávání pohlavních orgánů. U dívek mezi ___________ rokem. U chlapců mezi
___________ rokem. Menstruace je
___________________________________________________.
OBDOBÍ DOSPĚLOSTI
Pohlavní pud je
____________________________________________________________________ .
Oplození je
________________________________________________________________________ .
Odpověz na otázku a odpověď zapiš do sešitu.
Myslíš si, že je vhodné, aby příliš mladí lidé měli děti?

Vyber správnou možnost.  Své odpovědi mi pošli na e-mail jancakunova@gmail.com
1. Nejvyšší hora České republiky je:
a) Praděd
b) Smrk
c) Sněžka
2. Hlavním městem ČR je:
a) Ostrava
b) Praha
c) Brno

Vlastivěda

3.
a)
b)
c)

Současný prezident ČR se jmenuje:
Václav Havel
Miloš Zeman
Andrej Babiš

4.
a)
b)
c)

ČR sousedí s těmito státy:
Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko
Rakousko, Francie, Polsko, Slovensko
Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko

5.
a)
b)
c)

V Moravskoslezském kraji se nachází tato pohoří:
Jeseníky, Beskydy
Krkonoše, Jeseníky
Jizerské hory, Jeseníky

6.
a)
b)
c)

Krajským městem jihomoravského kraje je:
Ostrava
Brno
Český Krumlov

7.
a)
b)
c)

Město Kolín se nachází v kraji:
Pardubickém
Vysočina
Středočeském

8.
a)
b)
c)

Největší česká řeka je:
Labe
Vltava
Morava

Napiš mi na e-mail jancakunova@gmail.com :
1. Se kterými kraji sousedí náš Moravskoslezský kraj?
2. Které kraje v ČR jsi již navštívil?
3. Alespoň sedm významných českých pohoří
4. Pět významných českých řek
5. Pět měst v Moravskoslezském kraji

Poznáš, co se nachází na obrázcích ?

