
Č  ESKÝ JAZYK   – 5. roč. – 13. 4. – 17. 4. 2020   

- do školního sešitu zapsat:

VĚTA HLAVNÍ A VĚTA VEDLEJŠÍ 
- souvětí = větný celek, který se skládá ze dvou nebo více vět
- mezi větami v souvětí může být vztah souřadnosti nebo závislosti

Vztah souřadnosti
= věty, které v souvětí mluvnicky nezávisí na jiné větě, jsou hlavní (značíme je Vh)
- je – li v souvětí více vět hlavních, je mezi nimi vztah souřadnosti

Vztah závislosti
= věta, která je mluvnicky závislá na jiné větě, je vedlejší (značíme je Vv)
- mezi větou hlavní a vedlejší je vztah závislosti
- větou hlavní se ptáme na větu vedlejší

- př.: Kozy se celý den pásly a navečer se samy vracely na dvůr.
(Vh) (Vh)

Když bylo pěkné počasí, kozy se pásly na louce.
(Vv) (Vh) (Kdy se pásly kozy na louce?)

Zítra bude hezký den, protože půjdeme do divadla.
(Vh) (Proč bude zítra hezký den?) (Vv)

- uč. str. 134 – modrý rámeček, zopakovat si, ústně
- uč. str. 135 – růžový rámeček, zopakovat si ústně

- pro lepší názornost můžete využít video https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

- uč. str. 134 / cv. 17 – pouze doplnit a toto cvičení prosím vypracované vyfotit a poslat zpět

- uč. str. 136/ cv. 19 a, b – ústně + vždy si odůvodnit

- uč. str. 136 / 21 – písemně do domácího sešitu nebo na papír a vyfocené poslat zpět, snažte se 
neopakovat stále stejná přídavná jména

- PS str. 91 / cv. 6, str. 92 / cv. 1 celé



MATEMATIKA – 5. roč. – 13. 4. – 17. 4. 2020 

- do školního sešitu zapsat:

   PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL  

Desetinná čísla sčítáme jako čísla přirozená, to znamená, že spolu sčítáme vždy stejné řády.

Vzor: 
5, 3 + 2, 13 = 5, 30 + 2, 13 = (5 + 2) + (0, 30 + 0, 13) = 7 + 0, 43 = 7, 43

11, 251 + 2, 368 = (11 + 2) + (0, 2 + 0, 3) + (0, 05 + 0, 06) + (0, 001 + 0, 008) = 13 + 0, 5 + 0, 11 + 
0, 009 = 13, 619

Sečti (toto cvičení vypracované prosím vyfotit a poslat zpět):
1, 0 + 0, 2 = 10, 0 + 3, 6 =  2, 13 + 3, 71 =4, 21 + 5, 64 =
3 + 0, 9 = 8, 0 + 1, 3 = 7, 24 + 2, 63 =10, 5 + 8, 45 =
0, 5 + 4, 0 = 2, 7 + 6, 0 = 3, 44 + 5, 5 = 12, 64 + 13, 26 =

- do domácího sešitu nebo na papír - Slovní úloha (vypracovanou poslat zpět, nezapomeň na 
zápis, výpočet, odpověď):

Petr přinesl do školy 7, 3 kg papíru, Jana 2, 2 kg a Soňa 1, 4 kg. Kolik kilogramů papíru přinesli 
celkem? Výsledek pak zaokrouhli na celé kg.

- pro lepší názornost můžete využít videa
https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs

https://www.youtube.com/watch?v=kh670bizQBc

   PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL  
- do školního sešitu zapsat:

Při písemném sčítání desetinných čísel musí být zapsány stejné řády pod sebou. Postupujeme 
stejně jako při sčítání přirozených čísel.

22, 635 14, 120
    9, 12  0    5, 438
31, 755 19, 558

Desetinné čárky musíme psát vždy pod sebou!

Pokud čísla nemají stejný počet desetinných míst, můžeme je doplnit nulou.

- do domácího sešitu nebo na papír vypočítej (vypracované prosím poslat zpět):

28, 297 501, 23 246, 56
    5, 324    19, 876   58, 7

- PS str. 15, 16

https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs


GEOMETRIE
- opakování - trojúhelníky

– PS str. 34 / cv. 1, 2, 3

PŘÍRODOVĚDA – 5. roč. – 13. 4. – 17. 4. 2020

- zopakovat si kožní soustavu

- do sešitu zapsat (nebo vytisknout a vlepit) poznámky:

SMYSLOVÁ SOUSTAVA

- smyslové orgány – zachycují informace z okolního prostředí
- mezi nejdůležitější smysly patří zrak a sluch

ZRAK
- orgánem zraku je oko
- zrakem vnímáme světlo, barvu, pohyb

- nakreslit do sešitu oko z uč. str. 58

- oko je párový orgán, na povrchu je chráněno obočím
- před nečistotami je chráněno víčkem s řasami a slznými žlázami – ty zvlhčují oko a produkují slzy
- okohybné svaly

- zrak – chránit před poškozením
- oční vady – krátkozrakost, dalekozrakost, šilhavost, tupozrakost
- úprava zraku – brýlemi, kontaktními čočkami, operací
- nejvážnější poškození – slepota = ztráta zraku

Fungování zraku
- světlo prochází rohovkou a otvorem v duhovce – zornicí
- dále světlo prochází čočkou a promítá se na sítnici
- zrakový nerv přenáší informaci ze sítnice do mozku – zrakového centra

- uč. str. 58 – přečíst zajímavosti

- PS str. 34 / cv. 12, 14

- můžete se podívat na video z cyklu Byl jednou jeden život

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao


DĚJEPIS   – 6. roč. – 13. 4. – 17. 4. 2020  

- opakování Starověké Řecko (zpět prosím zaslat pouze odpovědi)

1. Jak se jmenují dva slavné Homérovy eposy?
2. Vpád jakých kmenů způsobil zánik mínojské kultury?
3. Vpád jakých kmenů způsobil zánik mykénské kultury?
4. Co se vyváželo z Řecka a co se dováželo?

5. Ve větách oprav chyby:
Muži si oblékali peplos.
Ženským oblekem byl chitón.
Řekové u jídla seděli.
Homér byl voják.
Mincím raženým v Aténách se říkalo „brouci“.
Na olympijské hry měly přístup ženy.
Nejvýznamnějším městem na Krétě byly Mykény.

6. Doplň chybějící části textu:
V Řecku stály proti sobě dva spolky. V čele ………………… spolku byla Sparta. V čele 
………………… spolku stály ………………. Nepřátelství mezi nimi vyvrcholilo v 
…………………… válce, která začala v roce ……………. př. n. l. a skončila v roce …………….. 
př. n. l. porážkou …………….. Malým královstvím na sever od Řecka byla …………………. Král 
……………………….. ovládl téměř všechny řecké státy. Jeho syn …………………. se zmocnil 
obrovské …………………. říše. Zemřel v roce ……………………….. př. n. l. v městě 
…………………….. Po jeho smrti se říše rozpadla na ………………………. samostatné státy.

- do sešitu zapsat (nebo vytisknout a vlepit) poznámky, přečíst v učebnici str. 99, 100

STAROVĚKÝ ŘÍM

- důležitost římského dědictví
- jejich jazyk – latina – jazyk učenců – dnes vědci – latinské odborné výrazy
- moderní jazyky – vznikly z latiny
- vynikající právníci
- ovlivnili evropskou kulturu
- obyvatelé Apeninského poloostrova + Etruskové

Přírodní podmínky
- sev. Itálie – úrodná rovina, tuhé zimy, horká léta
- zbytek Itálie – pohoří Apeniny – velmi teplé a suché podnebí, letní měsíce – nedostatek vláhy

Zemědělství, řemeslo a obchod
- hornaté oblasti – pastevectví
- nížiny – zemědělství
- obilí, ovocné stromy, zelenina, vinná réva, olivy
- nedostatek - kovy - v It. Nedostatek nerostného bohatství
                     - mramor – dovoz z Řecka a Egypta
- dostatek – hrnčířská hlína – keramika, cihly, střešní tašky
                 - stavební kámen
- sůl – v přímořských oblastech (odpařováním mořské vody)



NĚMECKÝ JAZYK   – 8. roč. – 13. 4. – 17. 4. 2020  
- do slovníčku zapsat a naučit se slovíčka:

klingeln – zvonit
der Wecker - budík
früh – brzy, časně
spät – pozdě
müde – unavený
manchmal – někdy
zusammen – spolu
alle – všichni
nicht – ne (zápor u slovesa)

- do školního sešitu zapsat:

SLOVESO + 4. pád podstatných jmen

- některá slovesa se pojí se 4. pádem, např. malen (malovat), essen (jíst), spielen (hrát), backen 
(péct), kaufen (koupit), lernen (učit se), singen (zpívat), machen (dělat), schreiben (psát), treffen 
(potkat), haben (mít)…………..

- podstatná jména mají v němčině 4 pády, už umíme 1. pád v čísle jednotném– členy určité – der, 
die, das
- v čísle množném je 1. pád – die

- členy neurčité – v čísle jednotném ein, eine, ein
- v čísle množném – bez členu

- nyní přidáme 4. pád

Skloňování podstatných jmen ve 4. pádě
Se členem určitým
1. p. der 1. p. die 1. p. das č. mn. 1. p. die
4. p. den 4. p. die 4. p. das 4. p. die

Se členem neurčitým
1. p. ein 1. p. eine 1. p. ein č. mn. bez členu
4. p. einen 4. p. eine 4. p. ein

př. Mám nějakého psa. - Ich habe einen Hund. (mám koho co? - 4. p., pes – v 1. p. der Hund, nějaký
pes – ein Hund, ve 4. p. einen Hund)

Mám nějakou kočku. - Ich habe eine Katze.

Mám nějakou tužku. - Ich habe einen Bleistift. (mám koho co? - 4. p., tužka – v 1. p. der Bleistift, 
nějaká tužka – ein Bleistift, ve 4. p. einen Bleistift)

- písemně – napiš, jak vypadá tvůj týden (minimálně 7 vět) – můžeš si vymyslet, vyprávěj 
(vypracované poslat zpět), použij různá slovesa

např. Am Montag spiele ich Volleyball. Am Dienstag habe ich frei. Am…………...



- ústně přiřaď otázky a odpovědi:

Was magst du? Nein, ich lese ein Buch.

Bist du zu Hause? Nein, ich bin im Kino.

Siehst du einen Film? Nein, ich stehe um sechs auf.

Spielst du Basketball? Nein, ich spiele Volleyball.

Stehst du um sieben auf? Ich mag Pizza.

- ústně – vyber správnou odpověď (odpovědi pošli zpět ve tvaru např. 1a, 2b,….)

1. Was hast du?
a) Ich habe ein Mäppchen.
b) Ich habe einen Mäppchen.
c) Ich habe eine Mäppchen.

2. Was spielst du nicht.
a) Er spielt Volleyball.
b) Ich spiele Basketball nicht.
c) Ich spiele Handball.

3. Was sieht er?
a) Sie sieht ein Film.
b) Er sieht einen Film.
c) Er sieht ein Film.

4. Was malen sie?
a) Sie malt ein Bild.
b) Sie malen ein Bild.
c) Sie malen einen Bild.

5. Was liest du?
a) Ich lese ein Buch.
b) Du liest ein Buch.
c) Ich lese eine Buch.


