
Matematika (4.5.-24.5.2020)

Vážení rodiče,

moc děkuji Vám všem, kteří jste se mnou v kontaktu a píšete mi, zda vaše děti již vypracovaly úkoly 
nebo že na nich pracujete. Jsem za to velmi ráda, a to ze dvou důvodů:

1. Zpětná vazba je pro mě důležitá, a to jakákoliv. Budu ráda, když mi i napíšete, jak úkoly dětem šly, 
zda nebyly obtížné nebo zda jich nebylo příliš. Tato situace je nelehká pro nás všechny a určitě vám ji 
nechci ještě ztěžovat. Pokud máte komplikovanou situaci, např. je někdo z rodiny nemocný nebo 
chodíte i nyní do zaměstnání a máte více školních dětí, kterým musíte s učivem pomáhat, není 
problém se domluvit na pozdějším termínu vypracování nebo na tom, že zkrátka budete s dětmi 
pracovat dle vašich možností.  Takže děkuji za všechny informace od vás, nebojte se mě kontaktovat. 

2. Druhým důvodem je to, že do školy bohužel nebudeme chodit dost dlouhou dobu a pro nikoho 
z nás to nejsou prázdniny. I kdybychom se do školy vrátili v polovině května, o čemž nyní vláda 
uvažuje, byly by to 2 měsíce bez školní docházky. Tudíž je důležité, aby tuto dobu děti pracovaly, i 
když to není zrovna ve škole. Přístup k plnění úkolů bude jistě muset být i součástí hodnocení celého 
tohoto pololetí.  Samozřejmě bych byla nejraději, kdybych učivo mohla dětem v klidu ve škole sama 
vysvětlit, ale bohužel to nejde. Moc Vás proto prosím o spolupráci, vím, že v 5. ročníku děti ještě vše 
samy nezvládnou. 

Někteří z Vás se mi bohužel dosud neozvali. Komunikace je důležitá. Pište mi prosím na e-mail 
kubincova@zs-manesova.cz.  

Ahoj děti!

Přináším vám nové úkoly, tentokrát na období 3 týdnů:

1. týden:

Tento týden se zaměříme na geometrii. Tentokrát se podíváme na OSU ÚSEČKY A STŘED ÚSEČKY  a na útvary 
souměrné podle osy.

Učebnice str. 38, cv. 1,2,3 

                  Str. 49, cv.1,2,3

2. týden:

Tento týden budeme pracovat se třetím dílem učebnice. Předání si domluvíme na třídních stránkách. 

Nyní začneme počítat do milionu.

Učebnice: str. 3, cv. 1 – připomňte si desítkovou soustavu

                              cv. 2 – porovnávání čísel – písemně do sešitu

                              cv. 3 – počítej písemně( od sebou) – do sešitu



                      str.4, cv – 4 – doplň pořadí měst podle počtu obyvatel – přes fólii nebo ústně

                                cv. 5 – zkus zjistit, kolik obyvatel má Stříbro

3. týden:

Učebnice: str.4, cv 6,7,11 – písemně do sešitu

                             cv. 9- ústně nebo přes fólii

Děkuji za spolupráci . A opět prosím o potvrzující e-mail, že máte úkoly hotové, a to do 24.5.2020. 

Buďte na sebe opatrní a mějte se hezky Dominika Kubincová


