
Učivo 8. 6. 

Opět zdravím všechny páťáky. Učivo minulého týdne jste zvládali dobře, někteří trošku zápasili 

v matematice se zlomky, takže je třeba toto učivo neustále procvičovat. Učivo tohoto týdne se vám 

snad také podaří zvládnout bez větších problémů. 

Matematika 

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem ( není to náročné učivo, děti ve škole už ho mají 

zvládnuté bez problémů) 

Uč. str.95 - 98  

PS- str. 24 -25 

Český jazyk 

Skloňování číslovek 

Uč. str. 126 – 129 

PS str.59 – 60, str.60 mi pošlete ke kontrole do 12.6. 

Přírodověda 

Osobní bezpečí + Předcházíme nemocem a úrazům – uč. str. 70 – 72 

Zápis do sešitu 

Osobní bezpečí 

- Nesdělovat jiným osobám osobní údaje a hesla ( přístup k počítači) 

- Souhlas se zveřejňováním osobních údajů a fotografií 

- Bezpečná komunikace – neposílat fotografie a videa, kde nejste oblečení 

- Metoda “babička“ – na internetu nesdílejte nic, co byste neukázali své babičce 

Předcházení nemocem a úrazům 

1. Infekční onemocnění = nakažlivé -zvýšená osobní hygiena, vitamíny, otužování… 

2. Neinfekční onemocnění  = nepřenosné ( vrozené nebo získané), preventivní prohlídky 

3. Drobná poranění – odřeniny, pohmožděniny 

- První pomoc, ošetření rány 

4. Úraz -předcházení úrazům opatrností a dodržováním bezpečnosti 

- Správné volání na tísňovou linku : 1. co se stalo 

                                                           2. kde se to stalo 

                                                           3. kdo volá 

                                                           4. telefon po skončení hovoru nevypínat 

Vlastivěda 

Olomoucký kraj – uč. str.30-31 

Zápis do sešitu 

Olomoucký kraj 

Krajské město: Olomouc 



Poloha: střední a severní část Moravy 

Povrch: severní část – hornatá – Hrubý Jeseník ( Praděd – 1491 m) 

             Jižní část – nížina – Hornomoravský úval ( Haná) 

Vodstvo: Morava, Bečva 

Zajímavá místa: Olomouc – památky, ZOO 

                           Hrad Bouzov, zámek Velké Losiny 

                          Hrubý Jeseník, Hranická propast, Javoříčské jeskyně 

                           Lázně Jeseník 

 

Připomínám důležitou práci s mapou – vyhledávat města, pohoří, nížiny, řeky a místa, o kterých se 

učíme. 

 

 


