
V. C    Učivo    28. 04. 2020 

Matematika 

Včera jsem vám slibovala, že dnes začneme nové učivo a tím je aritmetický průměr. Průměr 

je veličina, kterou můžeme vyjádřit tak, že součet čísel dělíme jejich počtem. Pro lepší 

názornost: 

1. Pokud já sním 2 celá kuřata a vy vůbec žádné, pak aritmetický průměr je 1. Vypočítáme ho 

takto: 2 kuřata (já) + 0 kuřat (ty) = 2 kuřata – to je celkový počet kuřat, která jsme snědli oba 

dohromady. A protože jsme ta kuřata jedli 2, budeme číslem 2 také dělit: 2 : 2 = 1 aritmetický 

průměr říká, že každý z nás snědl 1 kuře.  

NEBO 

2. Budeme měřit každý den ráno teplotu vzduchu: 

Po – 14°C; Út – 11°C; ST – 10°C; ČT – 8°C; Pá – 3°C; So – 10°C; Ne – 7°C 

Teď musíme sečíst všechny teploty: 14 + 11 + 10 + 8 + 3 + 10 + 7 = 63 

Nyní musíme celkovou hodnotu teploty vzduchu vydělit počtem dnů: 63 : 7 = 9 

Průměrná teplota týdne byla 9°C.  

 

NEBO 

3. Budeme počítat průměrný věk žáků.  

Ivanovi je 15 let, Martině 13 a Tereze je 12. Jaký je jejich průměrný věk? 

Nejdříve sečteme všechny roky: 15 + 13 + 14 = 42 

Nyní celkový věk dětí vydělíme jejich počtem: 42 : 3 = 14 

Průměrný věk žáků je 14 let. 

 

Nyní si otevřete učebnici na str. 8. Pečlivě si přečtěte poučky v zeleném a růžovém poli. A 

teď se pustíte do práce. Do sešitu vypracujete ze str. 8/ cv. 3, 4 – zápis, výpočet a odpověď. 

Potom otočíte na str. 9/ cv. 2 – tabulku si narýsujete do sešitu – podle pravítka a tužkou!!! a 

vypočítáte. Nafoťte a pošlete. 

 

Český jazyk – komunikační a slohová výchova 

 

Stále nemůžeme chodit do školy, stále musíme nosit roušky, stále nemůžeme fungovat tak, 

jako dříve. Koronavirus je pořád mezi námi a my se s ním budeme muset naučit žít. Věřím, že 

většina z vás z něho nemá obavy, protože jste zdraví, stateční a silní bojovníci. Dneska se 

podíváte na jeden příběh malinkatého koranavira, který možná zažene i ty vaše poslední 

obavy z něho. Pohrajte si s ním, proberte to s rodiči, napište mu, či nakreslete. Hlavně se ho 

nebojte!!! Poklikejte na odkaz a otevřete. Čtěte, dívejte se a povídejte. Napište, jestli vám tato 

aplikace pomohla zvládnout strach. Nafoťte a pošlete. 
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Nevím, který odkaz vám půjde lépe otevřít. Pokud aplikace 

nepůjde otevřít, pošlu na e-mail.  

 

ČS - člověk a jeho svět 

 

Včera jsme se seznámili s dýchací a oběhovou soustavou. Dnes nás čeká soustava trávicí a 

k ní samozřejmě patří i zdravá výživa. Přečtěte si zase v učebnici na str. 59 a 60 informace a 

zajímavosti, které se týkají nás všech. Potom v PS vypracujte cv. 4/ str. 31 a cv. 7/ str. 32. Až 

to budete mít, zopakujte si, co všechno už víme o lidském organismu, o jakých soustavách 

jsme se učili a co si z nich pamatujete. Nafoťte a pošlete. 

 

Choďte ven, jezděte na kole, hrajte si a užívejte hezké dny. V 


