
V. C    Učivo    21. 04. 2020 

Dobrý den, většina z vás zvládá učivo velmi dobře, takže si zaslouží pochvalu. Někdo pracuje 

tak skvěle, že má ode mne prakticky v každém e-mailu ocenění, jak úžasně to zvládl. Doufám, 

že vám vaše snaha ještě nějakou dobu vydrží!!! Tak to pojďme zkusit i dnes.  

Matematika 

I dnes se budeme věnovat desetinným číslům. Do sešitu vypracujete cv. 1/ str. 5 a cv. 9/ str. 5 

– u tohoto cvičení nemusíte dělat zkoušku. Ústně si procvičíte cv. 3, 4/ str. 5. Je to velmi 

jednoduché, zabere vám to jenom chvilinku. Nafoťte a pošlete. 

Český jazyk – komunikační a slohová výchova 

Dneska mi každý z vás napíšete, jak teď, kdy nechodíme do školy a učíme se doma, trávíte 

svoje dny. Co děláte, co byste chtěli dělat a nemůžete, na co se těšíte, až tahle všechna 

opatření skončí. Můžete svoje vyprávění doplnit i obrázkem. Nafoťte a pošlete. 

ČS – člověk a jeho svět 

Včera jsme dokončili jedno ČS – zbylé úkoly si necháme na čas, až se vrátíme do školy.  

Od dnešního dne se začneme věnovat člověku – lidskému tělu. Člověk patří k živé přírodě a 

do skupiny obratlovců, protože jeho kostra s páteří je tvořená jednotlivými obratli. Dále 

člověka řadíme do skupiny savců, protože že se od narození živí mateřským mlékem. Od 

ostatních obratlovců se ale lišíme tím, že chodíme pouze po dvou končetinách a tím máme 

volné ruce, které můžeme využívat k práci. Dokážeme také složitě myslet, předvídat, 

analyzovat, atd. Díky této schopnosti umíme i řešit různé problémy. Uvědomujeme si i svoji 

osobu. Díky myšlení máme vyvinutý smysl pro krásu a estetičnost. Máme fantazii, umíme si 

představovat různé věci a děje, vytváříme umělecká díla. Jsme na nejvyšším stupni vývoje 

živých organismů.  

Lidská kostra 

Lidská kostra je velmi složitá a dokonalá opěrná soustava. Kostra dospělého člověka je 

tvořená 207 kostmi různého tvaru, velikosti a délky. Novorozená miminka mají dokonce 270 

kostí, které se postupně spojují a srůstají v nové celky. Kostru člověka rozdělujeme na 

jednotlivé části (oddíly):  

1. kostra hlavy – dělíme ji na obličejovou a mozkovou část 

2. kostra páteře – složená z jednotlivých obratlů – krčních, hrudních, bederních, křížových a  

    ocasních 

3. kostra hrudníku – je tvořena žebry, hrudní kostí, hrudními obratli (má za úkol chránit  

    vnitřní orgány – srdce a plíce) 

4. kostra horních končetin  

5. kostra dolních končetin 



Kostra má za úkol chránit vnitřní orgány. Současně je oporou lidského těla – jinak bychom se 

zhroutili na zem a byla by z nás pouze hromada svalů bez tvaru. Pohyb kostry umožňují 

svaly, které se upínají na jednotlivé kosti.  

Pečlivě si pročtěte v zelené učebnici přírodovědy str. 52, 53. Prohlédněte si důkladně kostru 

člověka. Potom si otevřete PS na str. 30 a 31. Stranu 30 vypracujete celou. Na str. 31 pouze 

cv. 2. Nafoťte a pošlete. 

 

Pracovní a výtvarné činnosti 

 

V rámci PVČ si opět pořádně ukliďte pokojík! Ne, že věci volně naházíte do skříně nebo do 

zásuvek! Pokojík bude vzorně uklizený, postel bude ustlaná, věci budou složené. Nic se 

nebude válet na zemi! Rodiče pečlivě zkontrolují. Kdo z rodičů najde nějakou závadu, napíše 

mi ji a já lajdáčkovi zadám zvláštní úkol. Děkuji rodičům za spolupráci. 

 

Hezký den! Sportujte, běhejte, hýbejte se!!! V 


