
V. C    Učivo    27. 04. 2020 

Dobré ráno, doufám, že jste si o víkendu odpočinuli a že se teď můžete s chutí vrhnout na 

dnešní učivo. 

Matematika 

Dnes si pouze procvičíme a zopakujeme již probírané příklady a zítra si vysvětlíme nový 

matematický termín „aritmetický průměr“.  

Do sešitu vypracujete na str. 8/ cv. 1 – poslední 2 příklady, cv., 8ace, cv. 9 poslední 2 

příklady. Nafoťte a pošlete. 

Na další stránce nejdete zase úlohu k zamyšlení. 



 

Pokud někoho z vás nadchly tyto úkoly, pusťte se do nich i dneska. Nafoťte a pošlete. 

 



Český jazyk – jazyková výchova 

Dnešní téma budou opět slovesa v oznamovacím způsobu a tentokrát v minulém čase. Ani 

toto učivo není pro nás nové. Probírali jsme ho v loňském roce a používali v tom letošním. 

Dobře známe i pravidla, kterými se řídí koncovky těchto sloves (množné číslo: podmět rodu 

mužského životného – i, podmět rodu mužského neživotného –y, podmět rodu ženského –y, 

podmět rodu středního –a). Pečlivě si přečtěte v učebnici na str. 93 žluté poučky + tabulku 

s časováním sloves. Pak ústně procvičíte na str. 93/ cv. 1ab. Potom si otevřete PS na str. 62 a 

dokončíte celou stránku (cv. 5 si můžete také vyzkoušet). Až dopíšete, cvičení si sami 

opravíte a oznámkujete. Nafoťte a pošlete. 

ČS – člověk a jeho svět 

V minulém týdnu jste si četli o svalové soustavě a o kůži. Dnes přidáme dýchací soustavu a 

oběhovou soustavu. Důkladně si přečtete k tomuto tématu učivo na str. 57 a 58, prohlédnete si 

i obrázky a jejich popisy. Potom zavřete učebnici a vypracujete v PS na str. 32/ cv. 5, 6. 

Nafoťte a pošlete. 

Český jazyk – literární výchova 

Pokračujte v četbě vlastní knihy a zapisujte do čtenářského deníku. Až se vrátíme do školy, 

budu ho kontrolovat.  

 

Pomáhejte rodičům, běhejte, skákejte, hrajte si a UČTE SE!!! Nikdo jiný to za vás neudělá!!! 

Hezký den   V 

 

 


