
Učivo      den: 19. 03. 2020     třída:V. C 

Matematika 

Dneska budeme pracovat s malým PS – Od příkladů ke hvězdám. Doufám, že úkoly, které 

vám zadám, jste ještě nedělali. Nalistujte si str. 14 – 17. Vypočítejte příklady ze strany 14, 15 

a podle výsledků do žlutých políček doplňte písmena ze strany 15. Potom názvy jednotlivých 

planet doplňte i do obrázku na str. 15. Na str. 16 vypočítáte příklady 1 – 4, výsledky najdete 

ve hvězdné obloze a spojíte je. Příklady dole v tabulce zase vypočítáte a opět pomocí tabulky 

vyluštíte tajenku.  

A aby to nebylo zase tak jednoduché, tak si dáte zase 1 příklad na dělení do sešitu:  

580 723 : 66 =          samozřejmě, že nezapomenete na zkoušku! 

Tak startujte, hvězdoplavci! 

Opět vypracované úkoly posílejte do mého e-mailu. 

Český jazyk 

Dneska se vrhneme na stránku 108 v uč. Zase uprostřed je velká tabulka, která se týká 

skloňování zájmen náš, váš. Tabulku si pořádně pročtěte a pak se pokuste obě zájmena 

vyskloňovat zpaměti. Nezapomeňte si ještě prohlédnout modrou tabulku  - pravidla vám 

hodně připomínají skloňování ji/jí. Ústně pak udělejte cv. 3 na této stránce a do sešitu cv. 4. 

Myslím, že vám to půjde dobře. Pomáhejte si pomocným zájmenem té, tou – pak naší – 

dlouhé í, ostatní případy jsou krátké. 

Opět vypracované písemné úkoly posílejte do mého e-mailu. 

 

ČS – Člověk a jeho svět 

I dneska se rozjedeme do krajů České republiky. Navštívíme Karlovarský kraj, a protože je 

karanténa, tak se hned vrátíme zpátky do našeho Ústeckého. Karlovarský kraj jsme společně 

také viděli – byli jsme přímo v Karlových Varech – prošli jsme kolonádu a chutnali vřídelní 

vodu, viděli jsme sklárnu Moser, kde se fouká sklo a byli jsme i na farmě v Rolavě. Někteří 

z vás si koupili i lázeňské oplatky. Z Karlových Varů jsme šli pěšky do Lokte, kde jsme si 

prohlédli hrad Loket. To všechno se odehrávalo, když jsme byli ve škole v přírodě v Bublavě. 

I vloni jsme byli v tomto kraji ve ŠvP. Byli jsme v Jáchymově, což je další lázeňské město. 

Budete si určitě pamatovat důl, kterým jsme procházeli a mlýnky na malém potůčku v lese. 

Tehdy jsme vyjeli i na Boží Dar na rašeliniště – nic tam nekvetlo a byla tam šílená zima. 

(Viď, Ivčo!!!) Další den jsme vyjeli i na Klínovec, kde byla taková mlha, že jsme pomalu 

neviděli jeden druhého. Dolů do Jáchymova jsme se skutáleli po sjezdovce.  

O poměrně častých drobných zemětřeseních v této oblasti jsme si také mnohokrát povídali. 

Takže Karlovarský kraj dobře znáte. Raději si ale ještě přečtěte povídání o něm na str. 16, 17. 

 



A teď už jsme v našem Ústeckém kraji. Že tudy protéká řeka Ohře, je věc známá. Vlévá se do 

Labe, které protéká naším krajským městem Ústí nad Labem. Děti z turistického kroužku 

určitě poznají na obrázku zdymadla a hrad Střekov. Všichni určitě víme, že se v našem kraji 

těží hnědé uhlí – hned blízko nás v Mostě a také kousek u Chomutova. Také víme, že se 

v našem kraji pěstuje chmel. Máme dokonce nejmenší chmelničku přímo na náměstí.  

V našem kraji na severu najdeme i oblast s názvem České Švýcarsko, kde je Pravčická brána. 

Tu vymodelovala sama příroda.  

V našem kraji se nachází i České středohoří s horou Říp, kam vystoupal praotec Čech. 

Bohužel poblíž Litoměřic najdeme i nechvalně proslulé město Terezín, které se stalo ve 2. 

světové válce koncentračním táborem pro mnoho židů.  

Celý náš kraj lemují na severozápadě Krušné hory. Další podrobnosti o našem kraji si přečtete 

na str. 18, 19. 

 

Až si projdete všechny stránky o obou krajích v učebnici, otevřete si PS na str. 12 a 13. Úkoly 

vyplníte úplně stejně, jako u předchozích krajů.  

 

Vypracované písemné úkoly posílejte do mého e-mailu. 

PVČ – pracovní a výtvarné činnosti 

Do dnešního dne s vámi měli velkou práci vaši rodiče. Je na čase, abyste jim to vrátili. Vaším 

dnešním úkolem v PVČ bude zahrát si na kuchaře a číšníka současně. Hezky posadíte 

maminku nebo tatínka nebo oba dva ke stolu nebo do křesla. Necháte je odpočívat. Půjdete do 

kuchyně a připravíte jim malé pohoštěníčko. Uděláte jim kávu nebo čaj (podle toho, na co 

mají chuť), na talířek jim dáte sušenku, nebo buchtu, nebo obložený chléb, apod. Prostě 

splníte jejich přání (na co mají chuť a co by si dali). Krásně jim to naservírujete na talíř. Svoje 

dílko vyfotíte a pošlete. Pak půjdete do pokojíku a necháte rodiče, aby si v klidu mohli svoje 

občerstvení sníst a vychutnat.  

 

Pevné nervy!!! 

 


