
V. C    Učivo    08. 04. 2020 

Dobré ráno všem, věřím, že jste odpočatí a že jste nabrali spoustu nových sil a energie, takže 

se hned můžeme pustit do práce. 

Matematika  

Vzhledem k tomu, že jsme již dokončili 2. díl matematiky, musím vám 3. díl nafotit. Budu se 

muset domluvit s p. ředitelem na předání posledního dílu. Informaci zašlu e-maulem a 

samozřejmě ji uložím i do el. ŽK. 

Dnes budeme pracovat v učebnici na str. 3. Do sešitu vypracujete cv. 1 (budete doplňovat 

znaménka větší, menší, rovná se), cv. 9 – slovní úlohu (bude mít zápis, výpočet i odpověď)  a 

ze cv. 13 pouze poslední 2 příklady včetně zkoušky. Cv. 4/ str. 3 uděláte pouze ústně.  

  

Nafoťte a pošlete. 

Český jazyk – komunikační a slohová výchova 

Dneska nás čeká osnova pracovního postupu – rychlého pohoštění. Ze všeho nejdřív si budete 

muset promyslet, co budete připravovat. Až budete mít svůj plán malého pohoštění v hlavě, 

napíšete nejdříve nadpis a seznam pomůcek a surovin, které budete potřebovat. Pak už budete 

zapisovat přesně pracovní postup, podle kterého by mohl vaši specialitu udělat každý. To 

znamená, že postup bude stručný, jasný a ve správném pořadí. Až dokončíte i tuto činnost, 



vytvoříte osnovu. Osnova musí obsahovat nadpis, seznam pomůcek, úvod (co a proč budeme 

připravovat), vlastní postup (krok za krokem) a nakonec závěr (jak se nám to podařilo, nebo 

jak to servírujeme, apod.). Popis by měl být doplněn i malým obrázkem. 

jako pomocník vám bude sloužit učebnice ČJ na str. 111. 

Nafoťte a pošlete. 

ČS – člověk a jeho svět 

Minulý týden jsme začali probírat sousedy ČR. Jako první jsme si nastudovali zajímavosti o 

Slovensku. Dnes se vydáme na sever za naším dalším sousedem. Tím bude Polsko. Pečlivě si 

přečtete v učebnici str. 50 a 51. Prohlédnete si i mapu Polska. Pak už vás bude čekat práce 

v PS na str. 30 a 31. I dneska vás bude čekat práce s internetem. Buďte pečliví při 

vyhledávání informací a čtěte!  

Nafoťte a pošlete. 

Pracovní a výtvarné činnosti 

V rámci tohoto předmětu byste mohli zase připravit malé občerstvení pro vaše rodiče přesně 

podle vašeho pracovního postupu z ČJ – KSV.  

 

Hezký den     

 

 

 


