
Učivo 1.6. 

Milí „ domácí“ páťáci, je další týden za námi, úspěšně jste splnili veškeré úkoly, takže Vás musím 

všechny pochválit. Vím, máte to mnohem náročnější než Vaši spolužáci, kteří mohou chodit do školy 

a všechno se učíme a procvičujeme společně. Ale snad to ještě pár týdnů vydržíte a všechno 

zvládnete. 

Český jazyk 

Začali jsme učivo o číslovkách, už znáte jejich základní rozdělení na určité a neurčité. Pokračovat 

budeme rozdělením číslovek na 4 skupiny podle jejich významu. 

Učebnice str. 124 – žlutá tabulka + cv.6 – 8, str.125 projít si všechna cvičení. 

PS- str.58/2,3,4 

Čtení 

Doufám, že si každý den něco přečtete, je to jedno, jestli si budete vybírat z čítanky nebo z jakékoliv 

jiné knížky. 

Matematika 

Převádění jednotek obsahu jste zvládli většinou skvěle, ale stále si opakujte. V následujícím týdnu se 

budeme zabývat zlomky.  

Učebnice str.92 – 94, PS str.22 – 23 - PS str.22 mi pošlete ke kontrole do 5.6. 

Přírodověda 

Chráníme si své zdraví – uč. str.68 – 69 

Zápis do sešitu 

Chráníme si své zdraví 

Zdravý životní styl – pravidla: 1. pravidelnost v jídle 

                                                    2. přijímání rozmanitých druhů potravin, méně tuků a cukrů 

                                                   3. dostatek pohybu 

                                                   4. dostatek spánku 

                                                  5. odpočinek, relaxace 

                                                  6. dobrá nálada, pozitivní myšlení 

Nebezpečné závislosti 

Závislost na návykových látkách- drogy, alkohol ( umět odmítnout) 

Závislost na herních automatech a počítačových hrách  

 

 

 



 

Vlastivěda 

Jihomoravský kraj – uč. str.28 -29 

Zápis do sešitu 

Jihomoravský kraj 

Krajské město: Brno 

Poloha: jihovýchodní část ČR 

Povrch: převažují nížiny – Dolnomoravský úval a Dyjsko – svratecký úval 

             Drahanská vrchovina – severně od Brna 

            Pavlovské vrchy (Pálava) – na jihu 

           Bílé Karpaty - na východě 

Vodstvo: Morava, Dyje, Jihlava, Svratka 

Zajímavá místa: Brno – hrad Špilberk, muzeum Anthropos, ZOO, hvězdárna, ….. 

                            Lednicko - valtický areál 

                            Moravský kras 

                           Vinice – Mikulov, Znojmo, Velké Pavlovice, ……. 

                            Hrady a zámky – např.: Pernštejn, Vranov nad Dyjí, Lysice… 

Doufám, že máte sešity plné mapek a obrázků tak, jako Vaši spolužáci ve škole. 

Abych nezapomněla – přeji Vám všem k dnešnímu svátku dětí jen to nejlepší, zejména zdraví a štěstí. 

 

 


