
V. C   Učivo   02. 04. 2020 

Dobré ráno, zdravím všechny školáky i jejich rodiče! Zatím mnohé z vás musím chválit, 

pracujete dobře a téměř bez chybiček. Tak se držte!  

Matematika 

Dnes dokončíme slovní úlohy na str. 53. Do sešitu vypracujete cv. 16, 17/ str. 53. Pak bude 

následovat cv. 18/ str. 53. U úlohy č. 18 budete postupovat tak, že si obě strany převedete na 

společné jednotky, pak teprve doplníte znak větší, menší, rovná se: 

vzor: 3 m 8 cm __ 380 cm 

             308 cm __ 380 cm – a teprve teď do obou řádků doplním vhodný znak 

a zase: 9 m 1 dm __ 910 cm 

                910 cm __ 910 cm - a teprve teď do obou řádků doplním vhodný znak 

Takže vy budete mít místo 6 příkladů, příkladů 12. Nafotíte a pošlete. 

 

Český jazyk – jazyková výchova 

 

Budeme pokračovat v číslovkách. K dnešní práci využijeme uč. str. 117. Do sešitu dnes 

napíšeme cv. 4/ str. 117 – úlohu b) uděláte ústně. Potom si ústně procvičíte cv. 5/ str. 117 a 

pečlivě si přečtete poučku ve žlutém políčku. Můžete si s rodiči pohrát i s úlohou 6. Nafotíte a 

pošlete. 

 

Člověk a jeho svět  

A jako již tradičně – vyrazíme do našeho posledního kraje. Je jím Moravskoslezský kraj. 

Veškeré zajímavosti o této oblasti se dočtete v učebnici na str. 34 a 35. V souvislosti s tímto 

krajem určitě znáte město Ostrava, víte, že se v tomto kraji těží černé uhlí. Vybaví se vám 

možná i Moravskoslezské Beskydy s Lysou horou. Další známou horou Beskyd je i Radhošť 

se sochou boha Radegasta. Kluci budou možná vědět, že se v Nošovicích vyrábějí osobní auta 

značky Hyundai a v Kopřivnici zase nákladní auta Tatra. Pečlivě si přečtěte a prohlédněte obě 

stránky, pak je zase zavřete a s pomocí mapy vypracujte úlohy v PS na str. 21. A máme 

docestováno! Nafotíte a pošlete. 

 

Pracovní a výtvarné činnosti 

Doufám, že si pamatujete, že vaším úkolem je úklid pokojíčku, vynášení odpadkových košů a 

pomoc rodičům. Tak v tom pokračujte! 

 

 

 

Hezký slunečný den, pevné nervy a hodně zdraví!!! 

 

 


