
Č  ESKÝ JAZYK   – 5. roč. – 6. 4. – 10. 4. 2020   

- do školního sešitu zapsat:

STAVBA VĚTY 

př. Matějovi rodiče vezli nejmladšího syna na nafukovací velrybě.

Základní větné členy (základní skladební dvojice) = rodiče vezli 
Ptáme se: Kdo?
Odpovídáme: rodiče 
Ptáme se: Co dělali?
Odpovídáme: vezli

Rozvíjející větné členy: 
Čí rodiče? Matějovi
Koho vezli? syna
Kterého syna? nejmladšího
Na čem ho vezli? na velrybě
Jaké velrybě? nafukovací

Větné členy jsou:
a) základní (podmět a přísudek)
b) rozvíjející ( odpovídají např. na otázky: jaký? který? čí? kdy? kde? Jak?)

Přívlastek:
= rozvíjející větný člen, který obvykle závisí na podstatném jménu a který blíže určuje jeho 
význam, nejčastěji bývá vyjádřen přídavným jménem

např. Starostliví rodiče vezli malého Matěje na nafukovací velrybě.

- pro lepší názornost můžete využít video https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU

- uč. str.128 / cv. 3,
- uč. str. 130 / cv. 9 toto cvičení prosím vypracované vyfotit a poslat zpět

- prohlédnout si grafická znázornění  stavby vět v učebnici na str. 128 a 130

- ústně uč. str. 131 / cv. 12

- do domácího sešitu uč. str. 132 / cv. 13 b) toto cvičení prosím vypracované vyfotit a poslat 
zpět

- PS str. 89- celá, 90- celá, 91 / cv. 5



MATEMATIKA – 5. roč. – 6. 4. – 10. 4. 2020 

- do školního sešitu zapsat:

ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Při zaokrouhlování desetinného čísla postupujeme podobně jako při zaokrouhlování 
přirozených čísel na desítky, stovky, tisíce, atd. Ukážeme si příklad zaokrouhlení na setiny.

Při zaokrouhlování na setiny se řídíme číslicí na místě tisícin.

2, 3542 = 2, 35 dolů
2, 3562 = 2, 36 nahoru

Jestliže na pozici nejbližšího nižšího řádu je číslice 0, 1, 2, 3 nebo 4, zaokrouhlujeme dolů, 
je-li na místě nejbližšího nižšího řádu číslice 5, 6, 7, 8 nebo 9, zaokrouhlujeme nahoru.

- pro lepší názornost můžete využít video https://www.youtube.com/watch?v=K5LvvjxS76s

1. Zaokrouhli čísla : (tohle cvičení vypracované prosím vyfotit a poslat zpět)
JEDNOTKY DESETINY SETINY

4, 7                2,38 3, 08                      15, 38 3, 624                  48, 925

6, 3                7, 66 9, 11                       29, 89 9, 578                  153, 226

12, 8              43, 12 13, 16                     84, 04 36, 060                216, 009

2. Zaokrouhli na desetiny a porovnej.
4, 92 a 4, 87 15, 68 a 15, 52 48, 838 a 48, 39

3. Zaokrouhli na setiny a porovnej.
58, 293 a 58, 392 184, 068 a 184, 102 25, 705 a 25, 712

- do domácího sešitu:
Katka šla do obchodu. Nákup stál 279, 60 Kč. Zaokrouhli cenu nákupu na jednotky (celé 
koruny). Kolik peněz jí prodavačka vrátila, jestliže platila pětisetkorunovou bankovkou?
(tohle cvičení vypracované prosím vyfotit a poslat zpět)

- PS str. 13, 14

GEOMETRIE
Připomeň si!
Každý čtverec i obdélník má dvě úhlopříčky, což jsou úsečky, které spojují vždy dva 
nesousední vrcholy.

Úhlopříčky ve čtverci se navzájem půlí, mají stejnou velikost, jsou na sebe kolmé.

Úhlopříčky v obdélníku se navzájem půlí, mají stejnou velikost, nejsou na sebe kolmé.

– PS str. 33 / cv. 3, 4, 5



PŘÍRODOVĚDA – 5. roč. – 6. 4. – 10. 4. 2020
 
- do sešitu zapsat (nebo vytisknout a vlepit) poznámky:

KOŽNÍ SOUSTAVA
- nakreslit do sešitu řez kůží z uč. str. 61

- lidská kůže – pokrývá povrch těla a chrání jej před poškozením
- z pokožky vyrůstají vlasy, chlupy, nehty
- kůže – 3 vrstvy:
1. pokožka
2. škára
3. podkožní vazivo

- pokožka určuje barvu kůže, pigment = kožní barvivo
- ve škáře se nachází potní a mazové žlázy, najdeme v ní centra pro vnímání tepla, chladu, 
bolesti a vzpřimovač chlupu

Poranění kůže
- odřeniny, pořezání, popáleniny, omrzliny

Choroby kožní soustavy
- ekzémy, bradavice, opary, akné
- rakovina kůže

- PS str. 37 / cv. 25



DĚJEPIS   – 6. roč. – 6. 4. – 10. 4. 2020  
- do sešitu zapsat (nebo vytisknout a vlepit) poznámky, přečíst v učebnici str. 86 - 88

Helénismus
- obchodní styky mezi starověkou Makedonií a Řeckem
Filip Makedonský
- zaútočil na oslabené Řecko (po peloponéské válce)
- Řekové se spojili, ale r. 338 př. n. l. podlehli v bitvě u Chaironeie, Řecko se dostalo pod 
nadvládu Makedonie
- tažení proti Persii, uprostřed příprav na tažení – Filip na svatbě své dcery zavražděn
Alexandr Makedonský
- nastoupil ve 20-ti letech, syn Filipa Makedonského
- jeho vychovatelem byl filozof Aristoteles
- ovládl Persii a Egypt
- v Egyptě založil přístav Alexandrii
- vydal se do Indie
- r. 323 př. n. l. - nečekaně zemřel v Babylonu, který předtím učinil svým sídelním městem

Alexandrovi nástupci a vznik helénistických říší
- bez dědice, boj vojevůdců o nadvládu
- rozpad říše na několik menších států
- kolem r. 300 př. n. l. - Makedonie, Egypt, Sýrie = helénistické státy
- helénismus = odvozeno od slova, kterým se Řekové sami nazývali (Heléni), označuje 
kulturu, která vznikla na území Alexandrovy říše smísením původní kultury východních 
národů s kulturou řeckou

Konec řecké samostatnosti
- vznik helénistických říší x v západním Středomoří v Itálii sílil dosud malý a nevýznamný 
stát = Řím
- r. 168 př. n. l. - Římané porazili Makedonce v bitvě u Pydny



NĚMECKÝ JAZYK   – 8. roč. – 6. 4. – 10. 4. 2020  
- do slovníčku zapsat a naučit se slovíčka:

das Wochenende – víkend
Was machst du gerade? - Co teď děláš?
das Restaurant – restaurace
das Kino – kino
die Kirche – kostel
der Ausflug – výlet
das Radio – rádio
träumen – snít
lieben – milovat, mít rád
zu Hause bleiben – zůstat doma

- stále si procvičovat určování času (oba překlady poslat vypracované zpět)

a) 12:40, 15:25, 8:10, 11:50, 16:00, 2:15, 9:45, 7:30

b) Es ist halb drei.
Es ist Viertel vor fünf.
Es ist zehn vor acht.
Es ist fünf nach halb sieben.
Es ist zwanzig nach für.

- ústně odpověz na otázky:

Stehst du um sieben Uhr auf?
Triffst du am Samstag deine Freunde?
Bleibst du zu Hause?
Gehst du um neun schlafen?
Wann spielst du Tennis?
Wie spät ist es?
Lernst du Englisch?
Siehst du am Abend fern?
Wann frühstückst du?
Kommst du nach Hause um sechs?


