
V. C    Učivo    18. 05 – 22. 05. 2020 

Vážení rodiče, milé děti, i dnes zadám učivo na celý tento týden. Vaším úkolem je pečlivě 

vypracovat zadané úlohy a odeslat VŠECHNY DOHROMADY v jednom e-mailu do 

neděle 24. 05. 2020. Děkuji. V. 

Matematika 

Tento týden se nově budeme věnovat zlomkům – speciálně porovnávání zlomků. Jak jistě 

víte, zlomek je tvořen čitatelem, zlomkovou čárou a jmenovatelem. Při porovnávání zlomků, 

které mají stejného jmenovatele, nás zajímá vždy velikost čísla v čitateli. Menší zlomek je ten, 

který má v čitateli menší číslo – ale jmenovatel je stejně velký u zlomků, které porovnáváme. 

Pokud máme např. 3 zlomky (3/6, 1/6, 5/6), které mají stejného jmenovatele (tedy číslo 6) a 

měli bychom je seřadit podle velikosti, pak by to vypadalo takto: 1/6, 3/6, 5/6. K lepšímu 

porozumění použijte tabulku na str. 14. Taktéž si zlomky můžete vyjádřit graficky.  

Do sešitu vypracujete cv. 1 (narýsujete do sešitu tužkou podle pravítka a doplníte perem), 7ab, 

9 (posl. 3 příklady)/ str. 14 a cv. 1, 8 (první 2 sloupce)/ str. 15. Nafoťte a pošlete. 

 

Český jazyk – jazyková výchova 

Tento týden si procvičíte znalosti o slovesech v PS – str. 63/ cv. 1a,b,c- ústně, d- 

zakroužkujte, cv. 2a, b – napište na řádek za rozkaz. způsob, c – nakreslete 1 obrázek, 3, 4 

str. 64/ cv. 1a, b – vypracujete do sešitu, 2, 3, 4, 5 

str. 65/1, 2, 3 Nafoťte a pošlete. 

 

Člověk a jeho svět 

Tento týden dokončíme téma „Člověk“. O tom, jak a kde se vyvíjíme, než se narodíme, si 

přečtete v uč. na str. 66. Potom si zkusíte na folii vypracovat test na str. 67. I v PS si 

vyzkoušíte vaše znalosti na str. 36 – pokuste se pracovat samostatně, nedívejte se do učebnice, 

ani nelistujte v PS. Nafoťte a pošlete. 

 

Český jazyk a literární výchova 

Přečtěte si v čítance příběh str. 128 – 130 a odpovězte na otázky. Čtěte nahlas, zřetelně. Po 

přečtení článku se ho pokuste převyprávět. 

 

Hýbejte se, běhejte, choďte do přírody. Hezký týden  V. 


