
V.C    Učivo     31. 03. 2020 

Dobré ráno, většinu z Vás musím pochválit, že respektujete včasné zasílání vypracovaného 

učiva a v jednom e-mailu. Děkuji. 

Matematika 

I dneska budeme pokračovat v práci s desetinnými čísly. Jako rozcvičku použijeme příklady 

ze str. 52/ cv. 4 – první dva sloupce. Myslím, že je vypočítáte hravě. K libovolným dvěma 

příkladům vymyslete slovní úlohy. Tak to vám šlo. 

Teď už budeme pracovat v sešitě – dneska si dáme 2 slovní úlohy. Str. 52/ cv. 2, 3 – úlohy 

musí mít zápis, výpočet a odpověď. Pak k nim přidáme druhý sloupec z cv. 20/ str. 53 včetně 

zkoušky. A máme pro dnešek hotovou matematiku. Nafoťte a pošlete. 

Český jazyk – komunikační a slohová výchova 

Dneska budeme tvořit vzkaz. Vzkaz je krátká zpráva určená jiné osobě – je po někom 

poslaná, nebo někde napsaná (např.: Vzkazujete mamince po sourozenci, že si dneska 

napíšete všechny úkoly sami. NEBO: Píšete vzkaz mamince nebo tatínkovi, že jste šli ven 

s kamarádem Karlem a že se vrátíte v pět hodin.  apod.). Nejdříve si vezmete k ruce učebnici 

na str. 42. Pečlivě si přečtěte úlohu 1 a upozornění ve žlutém poli. Potom udělejte ústně cv. 2/ 

str. 42. Šlo vám to? Šlo, jste šikulky! Teď otevřete sešit a vypracujete písemně cv. 4a/str. 42. 

Úkoly b) a c) udělejte ústně. Nyní vymyslete a napište krátký vzkaz komukoliv a o čemkoliv. 

Nezapomeňte, že jsme v češtině a pamatujte na všechna pravidla pravopisu! Nafoťte a 

pošlete. 

Člověk a jeho svět 

Obujeme si boty a vypravíme se do Zlínského kraje. Je to oblast od nás vzdálená přes celou 

republiku. Tento kraj je pro nás známý opět Dolnomoravským a Hornomoravským úvalem. 

Také tady najdeme Bílé Karpaty a Javorníky. O nich jsme se učili v souvislosti s hranicemi 

země. Určitě si vybavíte skanzen Rožnov pod Radhoštěm, kde se natáčela pohádka Dvanáct 

měsíčků. Možná, že znáte i lázeňské město Luhačovice. A asi si vybavíte i Jízdu králů, o které 

jsme se také učili. Pro lepší přiblížení kraje si přečtěte uč. str. 32 a 33 a zase si pečlivě 

prohlédněte obrázky. Pak si otevřete PS na str. 20. Úplně stejně jako předchozí kraje, 

vypracujete i tyto úlohy. Nafoťte a pošlete. 

 

Pracovní a výtvarné činnosti 

Veškeré aktivity v této oblasti nechám na vás. Pomáhejte rodičům, uklízejte si pokojíček, 

starejte se o vynášení odpadkových košů a nedělte doma nepořádek. Tohle zvládnete!!! 

 

Pěkný den, hodně sluníčka a dobrou náladu!!! 


