
Milí páťáci, tento týden nás čeká opět dálková výuka, obvyklým způsobem. Ráda vás zase uvítám na Skypu. Nově se v 

tomto týdnu naučíte sčítat pamětně i písemně desetinná čísla, počítat povrch kvádru, poznatky o matičce stověžaté – 

Praze a o svalstvu člověka. Těším se na spolupráci, hezký týden 😊, 

❖ Matematika            M. Petříková 

Do sešitu: 

43/8 jeden sloupec rozkladů 

44/3 porovnej desetinná čísla 

45/11 převod jednotek, zápis v desetinném čísle 

Pamětné a písemné sčítání desetinných čísel – nové 

48/3 první a poslední sloupeček – vždy sčítej jednotky s jednotkami, desetiny s desetinami, setiny s setinami a 

nezapomeň zapsat desetinnou čárku za jednotky 

48/5 čtyři příklady 

Zapiš si „Při písemném sčítání zapisujeme čísla pod sebe tak, aby číslice stejných řádů byly pod sebou.“ To znamená, 

že desetinné čárky budou také pod sebou. 

49/6a čtyři příklady vyřeš písemně (pod sebou) 

43/14,15 počítání se zlomky – slovní úlohy 

PS:   

16/5,6 – výpočty s převody (s desetinnými čísly to nesouvisí) 

Geometrie: 

Do sešitu si nadepiš Kvádr. Doplň a opiš do sešitu: 

Načrtni si větší kvádr podle str. 54 s popisem tří různých délek hran (a,b,c). Ve svém náčrtku označ horní podstavu, 

dolní podstavu a sousední boční stěny (jako vidíš na str. 47) 

Podívej se na desky učebnice – najdeš zde sítě kvádru, ze kterých je možné kvádr sestavit. Všimni si, každá stěna má 

tvar obdélníku a je jich vždy šest. Napiš si „Povrch kvádru je součet obsahů všech stěn kvádru“. Pro výpočet povrchu 

kvádru používáme dvě varianty vzorečku: 

S = 2 . a . b + 2 . b . c + 2 . a . c     

https://www.youtube.com/watch?v=M8ENGXkuqBo&t=94s Matýskův výpočet povrchu kvádru na rozložené síti 

S = 2 . (a . b + b . c + a . c)  

Pomocí vzorečku vypočítej povrch kvádru, která má hrany a = 5cm, b = 7cm, c = 10cm. Výsledek tedy vychází v cm2. 

Uč. 54/4 Vypočítej povrch sloupku v cm2 a poté i v dm2. 

Skype 

Rozklad a porovnání desetinných čísel. Převod desetinných čísel na zlomek. Sčítání desetinných čísel. Základní fakta 

o hlavním městě. Martinova procházka Prahou. Svalová soustava, pohyb. 

❖ Vlastivěda 

Praha – hlavní město ČR. Nalistuj si v učebnici toto téma (str. 37) a . V pracovním sešitě si na str. 32 vypracuj cv.1,2,3. 

 

❖ Přírodověda 

Svalová soustava – nové téma, nový nadpis do sešitu. Zapiš odpovědi na tyto otázky (s pomocí učebnice str. 57): 

Jak jsou svaly připojené ke kostře? 

Jak svaly pohybují kostrou? 

Který sval nedokážeme ovládat vůlí? 

Co napomáhá správnému vývoji svalstva? 

Napiš aspoň jeden příklad, kdy jsi v poslední době použil/a sílu. Opiš modrý rámeček dole. 

Popiš základní svaly, vystřihni a nalep: lýtkový sval, prsní sval, břišní svaly, stehenní sval 

Kvádr je těleso, které má stěn,   vrcholů a  hran. Každá stěna kvádru má tvar . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M8ENGXkuqBo&t=94s


 
 

 


