
Učivo 15. 6. 

Zdravím všechny „domácí“ páťáky, tento týden už Vám zadávám poslední učivo. Ale ve Vašem zájmu 

by mělo být, abyste si prošli  v následujících týdnech PS z M i ČJ, protože spousta úkolů je zde 

nesplněných. Tímto bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci a snahu při plnění úkolů domácího 

vzdělávání.  

Matematika 

Desetinný zlomek, desetinná čísla ( úvod, porovnávání) – uč. str. 99 – 101, PS – str.26 -27 

Český jazyk 

Uč. str. 130 – závěrečné shrnutí učiva o číslovkách 

Slovesa – uč. str. 133 – 151 ( nelekejte se, není to nic nového, všechno už znáte, jenom si pročtěte a 

zopakujte) 

PS – str. 61 -65 

Přírodověda 

Dočtěte si zbytek učebnice, jsou zde i velmi důležité informace pro vaše zdraví a bezpečí ( včetně 

opakovacích testů). 

Vlastivěda 

Zlínský a Moravskoslezský kraj – uč. str.32 -35 

Zápis do sešitu 

Zlínský kraj 

Krajské město: Zlín 

Poloha: východ Moravy 

Povrch: Bílé Karpaty, Javorníky, Dolnomoravský úval, Hornomoravský úval 

Vodstvo: největší řeka Morava 

Zajímavá místa: Zlín – Tomáš Baťa – výroba obuvi 

                            Kroměříž – zámek, Květná zahrada 

                            Luhačovice – lázně 

                           Rožnov pod Radhoštěm – skanzen 

                          Národopisné oblasti – Slovácko, Haná, Valašsko 

 

Moravskoslezský kraj 

Krajské město: Ostrava 

Poloha: Slezsko a sever Moravy 

Povrch: Hrubý a Nízký Jeseník 



Vodstvo: Odra, Opava, Ostravice, Olše 

Zajímavá místa: Ostrava -  hornické muzeum 

                             Kopřivnice – výroba aut Tatra 

                             Nošovice – výroba aut Hyundai 

                            Moravskoslezské Beskydy  ( Lysá hora, Radhošť) 

Udělejte si testík na str.36 . 

Bohužel více učiva už letos nestihneme, ale čeká Vás na 2. stupni v zeměpisu. 

 

Takže si průběžně pracujte na zadaném ( i nezadaném) učivu, nemusíte mi už nic posílat ke kontrole. 

Tímto bych Vám všem ještě jednou chtěla moc poděkovat za krásné rozloučení i dárky.                      

Váš – můj růžový strom už je zasazený a těším se  z prvních květů – nádhera. Hlavně buďte všichni 

hodně zdraví. 

                                                                                                                                                  Vaše paní učitelka 

 


