
Český jazyk   – 5. roč., práce k samostudiu 11. - 20. 3. 2020  

- do školního sešitu zapsat poznámky:
ZÁJMENA
- zastupují názvy osob, zvířat, věcí a vlastností nebo na ně ukazují
- používají se místo jmen podstatných a přídavných (př. Kamarád mi pomohl. On nikdy 
nezklame.)
- určujeme rod mužský ženský, střední – ten, ta, to

Druhy zájmen
1. osobní (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se)
2. přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj)
3. ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám)
4. tázací (kdo, co, jaký, který, čí)
5. vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)
6. neurčitá (někdo, něco, něčí, některý, nějaký, kdosi, cosi, čísi, kterýsi, jakýsi, jakýkoli (v), každý, 
všechen)
7. záporná ( nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný)

Skloňování zájmen osobních
JÁ TY MY VY SE

1. p. já ty my vy -
2. p. mne, mě tebe, tě nás vás sebe
3. p. mně, mi tobě, ti nám vám sobě, si
4. p. mne, mě tebe, tě nás vás sebe, se
6. p. o mně o tobě nás vás sobě
7. p. mnou tebou námi vámi sebou,

(s) sebou

- písemně do školního sešitu cvičení z učebnice:
str. 110 / cv. 5, 6, 7, str. 112/ cv. 9, 10, str. 115 / cv. 23
- ústně str. 110 /cv. 4, str. 113 / cv. 16,  17, 115 / cv. 22
- do domácího sešitu (případně na papír, pokud máte domácí sešit ve škole) uč. str. 108 / cv. 2, str. 
112 / cv. 11, str. 113 / cv. 14
- PS – str. 53, 54, 55

- práce s textem uč. str. 117 / dopis – přečíst a ústně udělat a, b, c, d
- čtení – libovolný text, kniha nebo v čítance od str. 94 do str. 109

Matematika   – 5. roč., práce k samostudiu  11.- 20. 3. 2020  
- do školního sešitu vypočítej:
a) 5270647+8835685 b) 6500234 - 2681509 c) 85873 . 78     d) 4700923 : 25
e) (250.4+800) : 200 . 500 : 30 +100 f) (19.80 – 500) . 5 : 25 . 48 – 9773

Zlomky (! pozor, zlomková čára je nahrazena lomítkem, vy zapisujte zlomkovou čáru normálně!)

1. Pavlíkovi a Horákovi se vydali na cyklostezku podél Dunaje do Rakouska. Za víkend chtěli ujet 
100 km. Pavlíkovi už ujeli 8 / 10 cesty, Horákovi 78 / 100 cesty. Která rodina ujela  více kilometrů? 
Kolik km zbývá do konce naplánované trasy Pavlíkovým?

2.  1/6 + 3/6  5/13 + 4/13  31/35-24/35    82/1000+57/1000    17/20-9/20     3/4-1/4



3/10 z 1200 je…………… 45/1000 z 15000 je……………. 126/1000 z 1400000 je………

3. Martina, Pavel a František si šetřili na tablet. Martina měla naspořeno 5/12 ceny, Pavel 4/12 a 
František 3/12 ceny tabletu. Mohou si tablet koupit, jestliže dají všechny své úspory dohromady? 
Jak velká část peněz jim zbyde, nebo schází?

- do domácího sešitu:
1. Smetanovi mají naplánovanou dovolenou v Jeseníkách za 9500 Kč. Již našetřili 3800 Kč. Vyjádři
zlomkem, jakou část ceny dovolené musí ještě naspořit.

2. Bártovi napouštějí bazén. Za 90 minut se napustí 1/6 bazénu, což je 275 l z celkového objemu 
bazénu 1650 l. Kolik minut celkem budou bazén napouštět?

- PS str. 7, 8, 9, 31, 32

- do sešitu geometrie zapsat a vypočítat:
KVÁDR
- má 6 stěn, 8 vrcholů a 12 hran
- povrch kvádru: S = 2 . (a . b) + 2 . (a . c) + 2 . (b . c)

1. Vypočítej povrch kvádru s délkami hran: a = 50mm, b = 10 cm, c = 1dm 2cm.

2. Petr a Pavel vyrobili krabičky z kartonu. Petr vyrobil krychli o hraně 10 cm. Pavel kvádr o délce 
hran 5 cm, 15 cm a 10 cm. Kdo spotřeboval více kartonu a o kolik?

- PS str. 41, 42 (cvičení, která nejsou dodělaná)

Přírodověda   – 5. roč., práce k samostudiu 11. - 20. 3. 2020  
- zopakovat si svalovou a dýchací soustavu uč. str. 51, 52 (nebo podle poznámek ze sešitu)
- zapsat poznámky do sešitu (viz. níže) - uč. str. 53, 54, 55 – kdo nechyběl, tak by už část měl mít

Oběhová soustava
- tvořena sítí cév a srdcem
- krev – červená tekutina, rozvádí do těla důležité látky (kyslík, živiny, vitamíny), odvádí 
nepotřebné látky
- v těle – 5 l krve

Srdce
- dutý orgán, v hrudníku, pumpa
- sval – nelze ovlivnit naší vůlí, zajišťuje rozvod krve do plic
Tepny 
- cévy – vychází ze srdce a rozvádí kyslík
Žíly
- vedou odkysličenou krev zpět do srdce
Vlásečnice
- nejtenčí cévy

- malý a velký krevní oběh, v plicích – okysličení krve

Krev
- krevní plazma, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky



- krevní skupiny A, B, AB, 0, popsal je Jan Jánský

Trávicí soustava (napsat poznámky do sešitu a nalepit obrázek)
- zajišťuje příjem a zpracování potravy
- hlavní části:
1. dutina ústní – jazyk a zuby
2. hltan a jícen
3. žaludek
4. tenké střevo (3-5 m)
5. tlusté střevo (1-1,5 m)
6. konečník
7. slinivka břišní
8. játra

- onemocnění trávicí soustavy – zubní kaz, průjem, zácpa
- infekční choroby – salmonelóza, žloutenka

- PS – str. 32 / cv. 7, 8
- str. 33 / cv. 9

Dějepis   – 6. roč., práce k samostudiu 11. - 20. 3. 2020  
- zopakovat si řecko – perské války (uč. str. 83, 84)
- do sešitu zapsat poznámky (viz. níže) – uč. str. 86

Peloponéská válka (uč. str. 86)
- Sparta znepokojená vzestupem Athén – útok
- 431 – 404 př. n. l. - vyčerpání Athén (morová epidemie)
- Athény donuceny ke kapitulaci
- Sparťané jim uložili kruté podmínky:
1. museli zničit své loďstvo
2. rozpustit námořní spolek a vstoupit do spolku peloponéského
3. strhnout městské hradby
- ve městě – spartská posádka – dozírala na dodržování podmínek
- Sparta – oslabená – nedokázala si udržet své postavení
- v Řecku nebyl žádný silný stát – toho využila Makedonie

Sport v Řecku – Olympijské hry (uč. str. 96, 97)
- konané jednou za 4 roky na počest boha Dia
- 1. řecké olympijské hry – 776 př. n. l.
- sportovní disciplíny, později hra na hudební nástroj, zpěv, recitace, soutěž trubačů
- odměnou – olivový věnec a sláva
- ženám vstup zakázán
- ženy – vlastní hry – Héraia – konaly se každé 4 roky v Olympii na počest Diovy manželky Héry
- po dobu konání her se v Řecku nesměly vést žádné války

Řecké umění (uč. str. 90-95)
Výtvarné umění
- malby na keramice, fresky, sochy (strnulý dojem, barvené, z mramoru nebo bronzu)
- sochaři: Feidias, Polykleitos, Myron



Architektura
- sloupy – dórský (mohutný, málo zdobený), iónský (štíhlejší, hlavice se dvěma závity), korintský 
(nejzdobenější, rostlinné motivy)
- karyatidy – sloup, který má podobu ženské postavy
- sloupy – střechu s trojúhelníkovým štítem
- stavby – barevné
- obytné domy – prosté, vnitřní dvorek obklopen obytnými místnostmi, podlahy – udusaná hlína 
nebo mozaiky)
- veřejné lázně

Divadlo
- divadelní hry – součást slavností
- tragédie a komedie
- divadla – půlkulatá, se stupňovitými sedadly
- herci – používali masky
- ženy nesměly hrát
- autoři: Aristofanes, Euripides, Aischylos, Sofokles

Náboženství
- polyteismus – víra ve více bohů
- hora Olymp

Německý jazyk   – 8. roč., práce k samostudiu 11. - 20. 3. 2020  

- do slovníčku napsat slovíčka:
auf/stehen – vstávat, frühstücken – snídat, an/fangen (fängt an) – začít, zu Mittag essen – obědvat, 
zu Abend essen – večeřet, nach Hause gehen – jít domů, fern/sehen (sieht fern) – dívat se na 
televizi, an/rufen – zavolat, Hausaufgaben machen – dělat domácí úkoly, Klavier üben – cvičit na 
klavír, Freunde treffen – setkat se s přáteli, schlafen gehen – jít spát, in die Schule gehen – jít do 
školy, im Internet surfen – serfovat na internetu

- zopakovat si dny v týdnu (ústně)

- do školního sešitu zapsat novou látku: Časové údaje
12:00 Es ist zwölf (Uhr). (Je 12 hodin)
12:05 Es ist fünf nach zwölf. (Je 5 minut po dvanácté.)
12:10 Es ist zehn nach zwölf. (10 po)
12:15  Es ist Viertel nach zwölf. (čtvrt po dvanácté, čtvrt na jednu)
12:20  Es ist zwanzig nach zwölf. (dvacet minut po dvanácté)
12:25  Es ist fünf vor halb eins. (pět minut před půl jednou)
12:30  Es ist halb eins. (půl jedné)
12:35  Es ist fünf nach halb eins. (pět minut po půl jedné)
12:40  Es ist zwanzig vor eins. (dvacet minut před jednou)
12:45  Es ist Viertel vor eins. (čtvrt před jednou) 
12:50  Es ist zehn vor eins. (deset před jednou)
12:55  Es ist fünf vor eins. (pět před jednou)
13:00  Es ist eins. (Je jedna hodina.)

- napiš do sešitu německy časové údaje:
6:45, 8:00, 9:15, 4:20, 7:35, 5:30, 10:40, 11:55, 8:05, 9:10, 3:25, 2:50

- časové údaje se pojí s předložkou um



př. Přijdu v osm hodin. - Ich komme um acht (Uhr).
- přelož do sešitu věty:
1. Vstávám v sedm hodin.
2. Škola začíná v osm hodin.
3. Jdu domů ve dvě hodiny.
4. Obědvám ve dvanáct hodin.
5. Večeřím v šest hodin.
6. Dívám se na televizi v osm hodin.
7. Zavolám v deset hodin.

- ústně si připrav vyprávění o svém dnu (vstávám, snídám, jdu do školy,…..)


