
Dobrý den, zašlu Vám na e-mail informace o osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 

25.5.2020. Součástí zprávy jsou i přílohy, které zákonný zástupce žáka vyplní (i v případě, že žák do 

školy chodit nebude) a do 18.5.2020 pošle třídnímu učiteli (Jan.Vesely@zsgvodnany.cz) nebo zanese 

vyplněné do schránky školy. Tyto dotazníky jsou i na stránkách školy (zsgvodnany.cz). 

ČJ UČEBNICE- 148-napište tabulku,  149/7a,8,    150-napište tabulku,  151-celou ústně procvičte 

ČJ PS – 64/4,5      65/celá       ČJ žlutý PS 28/2a,b,c 

MATEMATIKA – 19/4,5   20/1,3,6,11   21/1,4     23/2,3,6,8,12    24/1,2,3,4,10(4 příklady)   25/1,4,5,8 

VLASTIVĚDA – postupně se učte   STÁT – HLAVNÍ MĚSTO ( ČR –PRAHA atd.) 

DĚJEPIS – přečtěte si strany  40-42, pokuste se zapsat stručné poznámky, doplňte PS. Podívejte se na 

Dějiny udatného českého národa  

ČTĚTE 

PŘEJI KRÁSNÉ DNY A SNAD SE BRZY V CO NEJVĚTŠÍM POČTU UVIDÍME 

Třída : 5.D 

Předmět : Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová  

Zadání platí pro období :  11.5. – 24.5. 

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Vocabulary Unit 5 

Učebnice (Student’s book) – p.50, e. 1 – send me!, p.52,e.3 – send me 

                                                               e.3 – don’t  send  me! 

Pracovní sešit (Workbook) – p.42, e.1,2,3  – don’t send me! 

 

Stay in a good mood! D.Šmídová 

 

Třída 5. D 

Předmět:  PŘÍRODOVĚDA 

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá 

Zadání platí přibližně na období: 11. 5. až 24. 5.  2020 

mailto:Jan.Vesely@zsgvodnany.cz
mailto:Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz


Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA 

- umožňuje rozmnožování organismů 

- je tvořena pohlavními orgány s pohlavními žlázami 

Žena: pohlavní žlázy = VAJEČNÍKY = zde se tvoří ženské pohlavní buňky = VAJÍČKA 

Muž: pohlavní žlázy = VARLATA = zde se tvoří mužské pohlavní buňky = SPERMIE 

OPLOZENÍ = spojení vajíčka a spermie -> vznikne ZÁRODEK – ten se vyvíjí v těle matky 9 měsíců = 

TĚHOTENSTVÍ, ukončeno  PORODEM 

PUBERTA = období dospívání – dozrávají pohlavní orgány, člověk se mění tělesně i duševně 

Dívky – puberta nastupuje mezi 11. – 15. rokem, každý měsíc dozraje ve vaječníku jedno vajíčko, 

putuje do dělohy, která je bohatě prokrvena; pokud není vajíčko oplozeno, odchází z těla pryč 

s trochou krve  = MENSTRUACE 

Hoši – puberta nastupuje mezi 13. – 15. rokem, začínají dozrávat spermie, musí opustit tělo 

močouvou trubicí 

V pubertě se v těle vytvářejí látky = HORMONY – ovlivňují tělesné změny člověka. 

Dívky: růst prsů a vývoj prsních žláz, růst chlupů v podpaží, rozšíření boků 

Hoši: zvětšení hrtanu, rozšíření ramen a hrudníku, růst vousů a chlupů, zvětšení penisu 

Těhotenství a porod je pro ženu velkou zátěží, proto je zapotřebí, aby byla fyzicky i psychicky vyzrálá. 

Musíme myslet i na zabezpečení potřeb narozeného dítěte! 

Milí žáci, nová látka je pro vás určitě velmi zajímavá. Doporučuji vám, abyste si látku pečlivě pročetli 

v učebnici – strana 66 – 67. Potom si zapište poznámky. Určitě vás napadne mnoho dotazů, tak si je 

napište a až se sejdeme, můžeme si vše vysvětlit. Řada z vás se určitě může zeptat i svých rodičů. 

Mějte se pěkně. 
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