
Matematika: do středy 15. 4. 

- zopakujte si převody jednotek délky, můžeš využít tohoto odkazu na online cvičení 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Mate

matika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid 

(postav se myší/kurzorem na odkaz, zmáčkni pravé tlačítko – ukáže se tabulka – klikni na 

hypertextový odkaz a objeví se ti přímo cvičení na procvičování) 

- po procvičení do sešitu vypracujte cvičení 1 v učebnici str. 11  

- pracovní sešit 2. díl -  vypracujte celou stranu 8 (procvičení převodu jednotek délky) 

- pracovní sešit 1. díl – str. 16 – procvičujte čísla větší než milion 

Geometrie:  

- pracovní sešit – 1. díl – str. 42 cv. 1 + 2, str. 43 cv.1  Kružnice a kruh  

POZOR na rozdíl průměr kružnice a poloměr kružnice.  

Průměr kružnice značíme malé psací d – je to úsečka, která spojuje protilehlé body na 

kružnici a prochází středem.  

            Průměr kružnice je dvojnásobkem poloměru. Např.: r = 5 cm        d = 2 . 5 cm = 10 cm 

Poloměr kružnice značíme malé psací r – je to úsečka, která spojuje střed kružnice se 

kterýmkoliv bodem na obvodu kružnice.   

Poloměr kružnice je polovinou průměru. Např.: d = 12 mm         r = 12 mm : 2 = 6 mm 

 
 
Přírodověda: do pondělí 20. 4.  

Milé děti, začneme novou kapitolu PODNEBNÉ PÁSY. Toto učivo není pro vás úplně nové, 

protože jste podnebné pásy probíraly ve vlastivědě s p. uč. Duškovou (podívejte se do sešitu 

vlastivědy). Já mám pro vás následující úkol: 

� přečtěte si pozorně texty v učebnici na str. 32 – 40 – nemusíte číst vše najednou, každý 

den si přečti jeden podnebný pás 

� zapište si do sešitu: 

 

Podnebné pásy 

Na Zemi rozlišujeme tyto podnebné pásy: 
• tropický (teplý) pás – nachází se kolem rovníku 

• subtropický pás – leží na sever a na jih od tropického pásu 

• mírný pás 
• subpolární pás – leží mezi mírným a polárním pásem 



• polární pás – rozkládá se u severního a jižního pólu  

 

� ke každému podnebnému pásu si vypiš 4 typické rostliny a 4 typické živočichy. 

Můžeš nakreslit nebo vlepit obrázek. Např.: 

Tropický (teplý pás) 

Rostliny – orchidee, banánovník ……… 

Živočichové – papoušci, krokodýl……….         

 

Zápisky v sešitě mi nemusíte posílat, zkontroluji si je po návratu do školy ☺. 

 


