
MATEMATIKA 

uč. str. 49 – nejdříve si přečtěte poučku nahoře ve fialovém poli – pravidlo, které jsme si už 

říkali – připíšeme-li za poslední desetinné číslo libovolný počet nul, číslo se nezmění – např.: 

15,8 je totéž jako 15,80 a totéž jako 15,800, atd. Jeho hodnota, velikost je stále stejná. 

Nesmíme však nuly vkládat mezi čísla – např.: 15,8 není totéž jako 15,08 – to je chybný 

zápis!!! 

Projděte si i modrou tabulku uprostřed stránky – dokážete už dávno napsat čísla např.: třicet 

dva setin = 0,32; dvanáct desetin = 1,2; sto dvacet šest desetin = 12,6 – cvičili jsme na mazací 

destičku… I tahle tabulka vám pomůže při pamětném sčítání desetinných čísel. 

Teď si procvičte zápis čísel: dvacet osm setin, dva tisíce osm set třicet šest desetin, čtrnáct 

setin, padesát šest desetin – pokud vám to nejde, zapište si nejdříve čísla ve tvaru zlomku a 

z nich pak vytvořte desetinná čísla.  

Udělejte ústně str. 49/ cv. 10, 11 

Do sešitu: str. 49/ cv. 6a – druhý sloupek; str. 49/cv. 6b – také druhý sloupek, str. 49/cv. 14 – 

celé – úkoly vypracované písemně mně pošlete do e-mailu. 

 

ČJ KSV – český jazyk – komunikační a slohová výchova 

Dnešním tématem je reklama, která vás chce zmanipulovat, abyste výrobek koupili, i když ho 

vlastně ani nechcete, ani nepotřebujete. Zamyslete se nad tím, jaká slova se v reklamě na 

výrobky používají, jaká slyšíte velmi často… (dokonalý, usnadní práci, vyřeší problém, 

zkvalitní staré věci, je superrychlý, je levný, …). Obvykle bývá nafocen v pestrých krásných 

barvách, v pěkném balení, zajímavý tvar, nová a neobvyklá vůně, v čistém a luxusním 

prostředí, s lidmi moderně a dokonale oblečenými, upravenými, atd…  

Vaším úkolem dnes bude vytvořit reklamu na vámi vybraný výrobek (např. na auto, mycí 

prostředek, mast na bolesti, prací prostředek, parfém, vysavač, atd. – dle vašeho uvážení), 

který je zcela obyčejný a nezajímavý a skoro nikdo ho ani nechce a nepotřebuje. Vy ho ale 

vychválíte tak (uděláte mu právě reklamu), že rázem bude žádaný, zajímavý, atraktivní. 

Reklama musí obsahovat jak obrázek nabízeného výrobku, tak i dokonalý popis a nabídku 

k prodeji. Udělejte to tak, abych si vaše nabízené věci chtěla teď hned koupit, i když je 

opravdu vůbec nepotřebuji! 

Úkol vypracujte na celou jednu stránku do sešitu ČJ KSV. Splněné zadání mi opět pošlete e-

mailem. 

ČS – člověk a jeho svět 

Dnes, i když máme karanténu, si uděláme výlety do dvou nových krajů – do Jihočeského a 

Plzeňského. Oba dva jsou moc pěkné a zajímavé a najdeme v nich mnoho atraktivních míst, 

kam bychom se mohli vypravit za poznáním. 



Jihočeský kraj jsme už společně poznali se školou v přírodě, když jsme byli ve Frymburku a 

jeli přívozem přes Lipenskou nádrž, která leží na řece Vltavě. Byli jsme i v Českém 

Krumlově, kde jsme navštívili grafitový důl (jeli jsme do dolu vozíčky, měli na sobě helmy se 

svítilnami) a pokreslili jste se tuhou po obličeji. Byli jsme v korunách stromů…  

Jižní Čechy jsou známé hlavně pohořím Šumava a mnoha rybníky, které se vždy na podzim 

vylovují, abychom měli na Vánoce kapry. Největší rybník se jmenuje Rožmberk a najdeme ho 

u města Třeboň. Je tady také náš nejznámější prales, který známe pod označením Boubín. 

Zopakujte si, co je prales. Jaký je rozdíl mezi přehradou a rybníkem a jezerem? 

V Jihočeském kraji najdeme i jadernou elektrárnu Temelín. 

Plzeňský kraj 

I tady jsme byli – v Plzni v Techmánii. Plzeň je známá i výrobou piva. Krajem protéká řeka 

Berounka, která nikde nepramení, ale vzniká v Plzni soutokem řek Radbuzy, Mže, Úhlavy a 

Úslavy. V tomto kraji najdeme hodně hradů- např. Hrad Švihov, který je celý obehnán vodou, 

aby ochraňoval obyvatele hradu před útočníky, pak obrovský hrad Rabí, který byl Husity 2x 

dobyt a při posledním dobývání tady Jan Žižka přišel o druhé oko.  

Dále pak v tomto kraji najdeme sochu Jana Sladkého Koziny, o kterém jsme si četli ve škole, 

a pak jste na tento článek vypracovávali test.  

Dále i sem zasahuje ještě část pohoří Šumava s řekou Vydrou. Jmenuje se tak proto, že v ní 

kdysi vydry opravdu žily a lovily. Vy tuhle řeku znáte z pohádek o Vydrýskovi. Najdeme tady 

i nádherná ledovcová jezera – Černé, Čertovo, Laka a Prášilské.  

Přečtěte si povídání o obou krajích v uč. na str. 12 – 15 a prohlédněte si i obrázky z těchto 

stran. Potom si vezměte PS na str. 10 a 11 a pokuste je vypracovat pouze s mapou bez pomoci 

učebnice. Vypracované úkoly zase nafoťte a pošlete do e-mailu. 

 

PVČ – pracovní a výtvarné činnosti 

Vyrobte si velikonoční girlandu (řetěz). Použijte na výrobu čtvrtku, nebo karton. Vyrobte si 

šablony alespoň 4 zajíčků. Buď je barevně vybarvěte, nebo polepte barevným papírem, nebo 

smotejte kuličky toaletního papíru (ubrousku nebo kapesníčku), které nalepíte (jako jsme 

dělali čepice ve škole) a pak buď barvami, fixami, lakem na nehty, apod. vybarvíte. Jako 

ocásek vám poslouží kousíček vaty.  

Hotový výrobek opět nafoťte a pošlete na e-mail.  

viz. přiložený obrázek 



 

 

 

 

Držím vám i vašim rodičům palce, ať to všechno zvládnete.  


