
V. C    Učivo    06. 04. 2020 

Dobré ráno! Startujeme další týden práce z domova. Už nás jaro vítá sluníčkem a doufejme, 

že sluneční paprsky také zlikvidují ten příšerný vir. Snad se už situace bude jenom zlepšovat a 

my bychom se mohli na konci května zase vidět a společně pracovat. Už se na to moc těším!!! 

Matematika 

Vzhledem k tomu, že jsme dobrali celou učebnici, čeká nás písemné opakování – samozřejmě 

až se vrátíme zpět do školy. Z tohoto důvodu si teď pečlivě projděte str. 57 a 58. Vypracované 

úlohy z těchto dvou stránek mi neposílejte zpět, nebudu je kontrolovat. Protože je tam spousta 

příkladů, nechám vám na ně tři dny (od pondělí 06. 04. do středy 08. 04. 2020 včetně). 

V těchto dnech nebudu zadávat jiné úlohy a cvičení z matematiky. 

 

Český jazyk – jazyková výchova 

 

V pátek jsme začali zase pracovat v PS a dnes budeme pokračovat. Naše úkoly čekají na 

stránce 59. Cvičení 1a vypracujete přesně podle zadání. Úlohy 1bc uděláte pouze ústně. Ve 

cvičení č. 2 budete na linky zapisovat číslovky – slovy!!! ve správném tvaru (musíte je tedy 

vyskloňovat!). Ve cvičení 3 vždy podle pravítka škrtnete špatný tvar číslovky. I v zadání č. 4  

budete pracovat přesně podle návodu. Úlohu č. 5 si projděte ústně. Kdo chce, může si ji 

napsat jako diktát. Možná se objeví i ve škole….  Nafoťte a pošlete. 

 

Člověk a jeho svět 

 

Dneska se vrátíme v učivu tam, kde jsme skončili naposledy ve škole – tedy do Evropy. Měli 

byste mít hotové stránky v PS 24 – 26 (pokud je nemáte, dodělejte). Teď nás bude čekat 

obyvatelstvo a hospodářství Evropy. Asi vás překvapí, kolik lidí žije na našem kontinentu. A 

s počtem obyvatelstva souvisí i obrovský počet různých jazyků a kultur. Možná vás překvapí i 

to, že jsme společně se Severní Amerikou nejvyspělejšími světadíly. Určitě budete vědět, že 

patříme do Evropské unie a do Severoatlantické aliance (tedy do NATO). Myslím, že vás 

neudiví ani doprava. Kromě námořních přístavů máme všechno ostatní. Jsme Evropané, a 

proto nám je tento světadíl velmi blízký. Pečlivě si o něm přečtete v uč. str. 45, 46. Další 

práce bude v PS na str. 27. Stránku vypracujte společně s mapou.  Nafoťte a pošlete. 

 

 

Český jazyk –literární výchova 

 

Pokračujte v četbě vlastní knihy. Čtěte alespoň jednu stránku nahlas, zřetelně a bez 

„blekotání“!  

 

Tělesná výchova 

Hýbejte se, choďte, cvičte, smějte se a nezlobte!!!  


