
Český jazyk   – 5. roč., práce k samostudiu 23. - 27. 3. 2020  

- do školního sešitu zapsat poznámky:
ČÍSLOVKY
- vyjadřují určitý počet, množství, pořadí – číslovky určité
- nevyjadřují určitý počet, množství, pořadí – číslovky neurčité 
- číslovky určité můžeme zapsat číslicemi 

Podle významu rozeznáváme:

Číslovky Vyjadřují Ptáme se Číslovky určité Číslovky neurčité

základní počet, množství kolik jeden, dva, sto,... několik, mnoho

řadové pořadí kolikátý první, druhý, 
stý,...

několikátý, 
kolikátý

druhové počet, množství 
druhů

kolikerý, kolikery jedny, dvoje, 
patero,...

několikerý, 
několikery

násobné kolikrát se něco 
znásobilo

kolikanásobný, 
kolikrát

jednou, 
dvojnásobný, 
stokrát,...

kolikrát, 
kolikanásobný

- ! za číslovkami řadovými píšeme tečku!

- písemně do školního sešitu:

Ve větách najdi číslovky a urči, zda jsou určité nebo neurčité. 
Mám mnoho důvodů k radosti. Jeden z vás zvítězil. Cílem projel už několikátý závodník. Je to náš 
už druhý pokus. Karel IV. Založil Karlovu univerzitu. Na výlet jsem si sbalil několikery ponožky. 
Každý rok se střídá čtvero ročních období. Stokrát ti to říkat nebudu. Je to jeho již několikanásobný 
úspěch.

- uč. str. 119/ cv. 3, str. 123 / cv. 12

- ústně str. 118 /cv. 2, str. 120 / cv. 6,  17, 115 / cv. 2, str. 121 / cv. 8 - skloňování číslovek
- do domácího sešitu (případně na papír, pokud máte domácí sešit ve škole) uč. str. 121 / cv. 9, str. 
122 / cv. 10
- PS – str. 56, 57
- práce s textem - uč. str. 125 / oznámení – přečíst a ústně udělat a, b, c, d
- čtení – libovolný text, kniha nebo v čítance od str. 109

Matematika   – 5. roč., práce k samostudiu 23.- 27. 3. 2020  
- do školního sešitu zapiš

Zápis a porovnávání desetinných čísel

celá část ------ 22, 75------- desetinná část
                   desetinná čárka
Čteme: dvacet dva celých sedmdesát pět setin, (číslo má 7 desetin a 5 setin)

232, 758 (číslo má 7 desetin, 5 setin a 8 tisícin)
čteme: dvě stě třicet dva celých sedm set padesát osm tisícin) 



1. Přečti desetinná čísla.
1, 2 7, 18 16, 03 93, 008 26, 29 52, 4 651, 105

2. Porovnej desetinná čísla.
a) 1, 25 1, 24 b) 3, 51 3,15 c) 362, 05 375, 48
d) 179, 60 951, 140 e) 49, 26 49, 36 f) 82, 589 82, 567

- PS str. 10, 11, 12

- do domácího sešitu:

Přepiš desetinná čísla.
a) třináct celých padesát dvě setiny d) sto patnáct celých osm tisícin
b) šedesát pět celých třicet tři setiny e) sedm celých sto šest tisícin
c) čtyři sta šedesát tři celých dvě desetiny f) dvacet čtyři celých pět desetin

Doplň tabulku.

2, 1 2, 2 2, 5 2, 9

4, 32 4, 34

28, 87 28, 89 28, 90 28, 94

49, 91 49, 99 50, 05

- geometrie

- PS str. 31, 32 (osově souměrné útvary, pravidelné obrazce)

Přírodověda   – 5. roč., práce k samostudiu   23  . - 27. 3. 2020  
- zopakovat si všechny dosud probrané soustavy (opěrná, svalová, dýchací, oběhová, trávicí)
- zapsat poznámky do sešitu (viz. níže) - uč. str. 56, 57

Zuby, péče o chrup
- zuby – k rozmělňování potravy
- dětský chrup – 20 „mléčných“ zubů, kolem 6. roku vypadávají, nahradí je chrup trvalý (32 zubů)
- pečlivá péče o chrup, ráno a večer si vyčistit zuby, pravidelně chodit na zubní prohlídky

Zub (můžete si nakreslit obrázek z učebnice řez zubem)
- korunka (sklovina a zubovina), dřeň s nervy, dáseň, kořen
- řezáky, špičáky, zuby třenové, stoličky

- paradentóza – onemocnění dásní, které je doprovázeno krvácením a vypadáváním zubů

- PS – str. 33/ cv. 10

Vylučovací soustava (do sešitu si nalep  a popiš obrázek)
- ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice
- vylučování – tělo se zbavuje škodlivých odpadních látek, které jsou v podobě moči odváděny ven 
z těla
- moč vzniká v ledvinách
- ledviny – párový orgán, v oblasti bederní páteře, tvar fazole



- z každé ledviny jde močovod, odvádí moč do močového měchýře, když je plný, je moč vyloučena 
ven z těla močovou trubicí
- onemocnění: prochladnutí a zánět močových cest

- PS str. 33 / cv. 11

Dějepis   – 6. roč., práce k samostudiu   23  . - 27. 3. 2020  
- zopakovat si peloponéskou válku a řecké umění
- do sešitu zapsat poznámky (viz. níže) – uč. str. 90 - 92 

Písmo a literatura
- hláskové písmo (alfabeta) – od Féničanů – postupně z něj latinka (tou píšeme my dnes)
- dochovala se různá odborná díla, divadelní hry, lyrické a epické básně
- eposy – rozsáhlé výpravné básně s barvitým dějem

|Věda
- velký rozvoj – lékařství
- Hippokrates – nejslavnější řecký lékařství
- matematické výpočty, astronomická pozorování (věděli, že Země je kulatá, točí se kolem své osy, 
pohybuje se a není středem vesmíru)
- matematické a geometrické poznatky
- Thales z Mílétu – vztah kružnice a trojúhelníku (Thaletova kružnice)
- Pythagoras (Pythagorova věta)
- Archimedes (Archimedův zákon) – fyzikální zákony, funkce páky, sestrojil kladkostroj
- dějepisectví – hledali mezi událostmi vztahy, příčiny a následky, už je jen nepopisovali -----
moderní přístup
- Herodotos – napsal dějiny Persie, Egypta, řecko – perských válek, = otec dějepisu
- Thukydides – popsal peloponéskou válku
- Platon, Sokrates, Aristoteles = filozofové, zkoumali podstatu života a světa

- do sešitu si nakresli nebo ofoť z učebnice a vlep do sešitu ze str. 95 dórský, ionský a korintský 
sloup

Německý jazyk   – 8. roč., práce k samostudiu   23  . - 27. 3. 2020  
- pokud by vám nebylo něco jasné, neváhejte mě kontaktovat na mailu, ráda pomohu

- opakovat si slovíčka a časové údaje

- podívejte se, jak se časují slovesa s odlučitelnou předponou
např. aufstehen (vstávat) – ich stehe auf, du stehst auf,….
fernsehen (dívat se na televizi) – ich sehe fern, du siehst fern,…
- při časování dáváme odlučitelnou předponu vždy až na konec

Časové údaje
- zapiš si do slovníčku otázku: Wie spät ist es? = Kolik je hodin?

- všimni si, některé časové údaje můžeme říct dvěma způsoby (stačí, když budete umět alespoň 
jeden způsob)



13:15 (Es ist Viertel nach eins. NEBO Es ist Viertel zwei)
Je čtvrt po jedné. Je čtvrt na dvě.

14:20 (Es ist zwanzig nach zwei. NEBO Es ist zehn vor halb drei.)
Je dvacet po druhé. Je deset před půl třetí.

16:40 (Es ist zwanzig vor fünf. NEBO Es ist zehn nach halb fünf.)
Je dvacet před pátou. Je deset po půl páté.

19:45 (Es ist Viertel vor acht. NEBO Es ist drei Viertel acht.)
Je čtvrt před osmou. Je tři čtvrtě na osm.

- čti německy:
7:45, 8:15, 9:30, 11:45, 5:30, 13:10, 9:40, 13:10, 6:15

- přelož věty do sešitu:
Ich komme um acht.
Wir stehen um sechs auf.
Wann fängt die Schule an?
Sie kommt um halb vier.
Snídají v půl sedmé.
Obědvám ve čtvrt na jednu.
Jdete domů v půl třetí.
Dívají se na televizi v osm.

- zapiš si do sešitu !!! časové údaje se pojí s předložkou um (um drei Uhr), dny v týdnu s 
předložkou am (am Freitag), měsíce s předložkou im (im September)

- práce s textem: čti a překládej (používej slovník) - ústně
Schüler aus Finnland in Dresden zu Gast

Mika, du bist jetzt mit deiner Klasse eine Woche am Heinrich- Heine Gymnasium. Wie findest du 
denn die Schule hier in Deutschland? 
Also, ihr steht ganz schön früh auf. Meine Gasteltern wecken mich schon um sechs, das ist ja 
schrecklich! 
Wann stehst du denn in Finnland auf?
Zum Glück erst um halb acht. Die Schule fängt um neun Uhr an.
Und was ist in Finnland noch anders?
Das Essen. Wir essen schon um halb zwölf in der Schule zu Mittag. Um fünf essen wir zu Abend, 
das Abendessen ist immer warm. Und um neun gibt es noch ein kleines Abendbrot.
Und wie ist es mit Hausaufgaben und Freizeit?
Wir haben nach dem Mittagessen noch drei Stunden Unterricht. Um drei ist Schulschluss. Wir 
haben aber nur wenig Hausaufgaben. Am Nachmittag machen wir Sport oder andere Hobbys. Wir 
haben viel Freizeit, das ist toll!

- procvič si výslovnost:
/au/: ich stehe auf, ich laufe, aus, Haus, Hausaufgaben, Claudia, Frau Laufer
/aj/: sie heiβt, sie bleibt, meine, nein, keine Zeit, frei, Freitag, Leipzig
/oj /: heute, neu, Leute, Freunde, Herr Neuner, Deutsch, ich träume




