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Matematika – geometrie 

Dnešním úkolem v geometrii bude opět modelování (stavění, tvoření, lepení,...). Vyrobíte si 

kvádr – na jeho tvorbu použije stavebnici, modelínu, papír, atd… Jedinou podmínkou je, že 

musí skutečně splňovat všechna pravidla týkající se kvádru. Až ho vytvoříte, zopakujete si, co 

o kvádru všechno víte včetně vzorce pro výpočet povrchu. Ofotíte a pošlete. 

Český jazyk – jazyková výchova 

Dnešním úkolem bude opravit chybně napsaný text. Opravený text (naprosto bez chyb) 

opíšete do sešitu. Ofotíte a pošlete. 

Ahoj Děti! 

Už to bilo čtr náct dnů, co jsme se nevyděli a neslyšely. Ve středu 11 března jsme byly ve 

škole naposledy. To už je 16. dnů. Jsme sice doma, ale nezahálýme. Píšeme, počítáme, 

kreslýme, rýsujeme. Ani příroda nezahálý. Venku nad našími hlavami svítý sluníčko, ptáčci 

spívají a všechno se začíná selenat. Jsme silný, statečný a šikovný, takže fšechno zvládneme. 

Uš se těšíme, až budeme bjehat venku z kamarádi. Na brské shledání se tjěší i vaše učitelka. 

Zdravim vás, kamarádi! Dršte se! v. 

ČS - člověk a jeho svět 

A jsme zase na výletě po Čechách. Dneska se vydáme až do Jihomoravského kraje. Asi 

všichni víme, že tento kraj je známý pěstováním hroznového vína a výrobou toho tekutého. 

Snad si ještě vybavíte, že jsme se učili o Dolnomoravském úvalu a Dyjsko-svrateckém úvalu. 

(úval = nížina). Obě dvě úrodné oblasti se nacházejí právě tady. Myslím, že budete znát i 

město Brno. Přečtěte si zase pečlivě o tomto kraji v uč. na str. 28 – 29. Prohlédněte si 

důkladně i mapku. Potom se zase pokuste učebnici zavřít a pracovat samostatně s PS na str. 

18. Můžete si pomáhat i velkou mapou. Jste šikovní, zvládnete to! Ofotíte a pošlete. 

TV - tělesná výchova 

Nasaďte roušky, vytáhněte kolo, koloběžku, nebo jen tak pěšky se vydejte alespoň na malou 

procházku do parku, do lesa či do polí. Radujte se, bavte se, relaxujte!!! 

 

Krásný víkend, pevné zdraví a hodně pohody!!!   

 

 


