
V. C   Učivo   30. 03. 2020 

Dobré ráno a dobrý den, věřím, že jste si všichni o víkendu odpočinuli a nabrali nových sil. 

Takže teď se můžeme s chutí pustit do práce! 

Matematika 

Dnes nás bude čekat zaokrouhlování desetinných čísel. Není to zase nic nového, už jsme 

dělali ve škole. Jenom si musíme zopakovat – číslice 0, 1, 2, 3, 4 zaokrouhlují dolů a číslice 

před nimi se nezmění. Naopak číslice 5, 6, 7, 8, 9 zaokrouhlují nahoru a číslice před nimi se 

zvětší o 1. To už ale také známe.  

Jestliže zaokrouhlujeme na jednotky (první číslo, které stojí vlevo od desetinné čárky) 

rozhoduje o tom číslice, která stojí na místě desetin (první číslo napravo od desetinné čárky) – 

např.: 3,7 zaokrouhlím na 4,0 neboli 4, další: 5,3 zaokrouhlím na 5,0 neboli 5. 

Jestliže budeme zaokrouhlovat na desetiny, rozhoduje o tom číslice, která stojí na místě setin. 

Např.: 6, 12 – zaokrouhlím na 6, 10 neboli na 6, 1, další: 7,19 zaokrouhlím na 7, 20 neboli  

7, 2. 

Teď si nalistujte učebnici na str. 52 – důkladně si přečtěte růžovou tabulku. A procvičte si 

ústně cv. 1ab. Zvládli jste to!! A nyní už budete zase počítat do sešitu.  

1. str. 52/ cv. 1a – druhý sloupek, 1b – druhý sloupek 

2. str. 53/ cv. 12 – první 2 modré příklady a první dva červené příklady 

3. str. 53/ cv. 20 – první sloupek (2 příklady včetně zkoušky) 

Ofoťte a pošlete! 

 

Český jazyk - jazyková výchova 

I dneska se budeme věnovat číslovkám. Na rozcvičku si udělejte ústně na str. 115/ cv. 9 – 

jenom ústně, bez psaní. Výborně, šlo to. 

A teď se budeme věnovat novému učivu – skloňování číslovek dva, oba, dvě, obě. K tomu 

využijete první tabulku na str. 118. Pečlivě si ji přečtěte, odložte učebnici a zkuste číslovky 

vyskloňovat zpaměti. Výborně, jste šikulové!!! 

U číslovek dva, oba, dvě, obě – není přípustný tvar dvěmi, oběmi!!!! 

Šlo vám to krásně. Teď si vyzkoušíte na str. 116/ cv. 2. Krása, zvládli jste to. Otevřete sešit a 

napište toto cvičení (str. 116/ cv. 2) do sešitu. Uděláte i úlohu a) – tvary podtrháte vlnovkou. 

Ofoťte a pošlete! 

 

ČS – člověk a jeho svět 

I dnes budeme putovat po naší republice. Tentokrát se vydáme zase na Moravu a to do 

Olomouckého kraje. Určitě si vybavíte Hrubý Jeseník s jeho nejvyšší horou Praděd. 

Vzpomenete si jistě i na Hornomoravský úval. Známá vám bude i samotná Olomouc se svými 

olomouckými syrečky (velmi zapáchají a jsou moc dobré). Vidíte, znáte to. Teď už vás čeká 

naše známá práce – nejdříve učebnice na str. 30 a 31. Důkladně si přečtěte obě strany, 

prohlédněte si obrázky. Teď učebnici odložte, otevřete PS na str. 19 a velkou mapu a pusťte 

se do práce. Nezapomínejte, že v úloze 5 musíte nejdříve slova vyluštit, napsat je a pak teprve 

vyškrtávat v osmisměrce. Ofoťte a pošlete! 



 

Český jazyk – literární výchova 

Dnes si vezmete vlastní četbu (knížku, kterou právě čtete). Přečtete z ní alespoň 2 stránky, 

které pak převyprávíte tatínkovi nebo mamince. Můžete si zahrát i na čtenářskou dílnu.  

 

Věřím, že všechny úkoly lehce zvládnete. Pusťte se do práce!!! 

 

 

 


