
Č  ESKÝ JAZYK   – 5. roč. – 20. 4. – 24. 4. 2020   

- do školního sešitu:

- uč. str. 137 / cv. 22 – pouze doplnit (vypracované poslat ke kontrole zpět)

- uč. str. 137 / cv. 23 – doplnit (vypracované poslat ke kontrole zpět)
cv. 23 a), b), c), d) – ústně

- uč. str. 138 / růžové rámečky – Zopakuj si!

- uč. 139 / cv. 26 – ústně, rozvíjej podstatná jména vhodnými přívlastky

- uč. str. 139 / cv. 28 – do sešitu (vypracované poslat ke ke kontrole zpět) - stačí pouze doplněná 
slova, nemusíš opisovat celé věty

- sloh: Zpráva

- uč. str. 141 – přečti si text a ústně podle textu urči čísla 1 – 6 v rámečku ( název akce, pořadatel, 
datum konání, místo konání, program, účinkující, další důležité údaje)
- příští týden zkusíš napsat sám nějakou zprávu na dané téma

- PS str. 93



MATEMATIKA – 5. roč. – 20. 4. – 24. 4. 2020 

- do školního sešitu zapsat:

   PAMĚTNÉ ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL  

- neboj se, je to podobné jako sčítání desetinných čísel, takže to určitě hravě zvládneš

Desetinná čísla odčítáme jako čísla přirozená, to znamená, že spolu odčítáme vždy stejné řády 
(desetiny s desetinami, setiny se setinami, tisíciny s tisícinami).

Vzor: 
8, 3 - 2, 20 = 8, 30 - 2, 20 = (8 - 2) + (0, 30 - 0, 20) = 6 + 0, 10 = 6, 10

13, 481 - 2, 351 = (13 - 2) + (0, 4 - 0, 3) + (0, 08 - 0, 05) + (0, 001 - 0, 001) = 11 + 0, 1 + 0, 03 + 0 =
11, 130

Odečti (toto cvičení vypracované prosím poslat ke kontrole zpět):
1, 0 - 0, 7 = 2, 0 - 0, 3 =            12, 85 - 10, 52 = 10, 47 - 8, 26 =
4 - 0, 8 = 8 - 0, 5 = 9, 54 - 3, 1 = 21, 4 - 15, 6 =
6, 0 - 0, 9 = 5 - 0, 07= 8, 67 - 7, 36 = 17, 64 - 8, 8 =

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

Katka ušla první den výletu 7, 6 km, druhý den o 2, 1 km méně než první den a třetí den o 1, 8 km 
více než druhý den. Jejím cílem bylo ujít celkem 24 km. Kolik km musí ujít 4. den? Který den ušla 
nejvíce, a který den nejméně kilometrů?

   PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL  
- do školního sešitu zapsat:

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

 44, 315 14, 120
-18   ,25  0    5, 438
 26, 065 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 ke kontrole poslat zpět):

42, 83 54,386 246, 56
 -8  , 271            -46,29        - 58, 7

- PS str. 17, 18
GEOMETRIE – opakování – trojúhelníky, PS str. 34 / cv. 4, 5, 6



PŘÍRODOVĚDA – 5. roč. – 20. 4. – 24. 4. 2020

- zopakovat si smyslovou soustavu - Zrak

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

SLUCH
- orgánem sluchu je ucho
- ucho se skládá ze tří částí – vnějšího, středního a vnitřního ucha

- nakreslit do sešitu ucho z uč. str. 59

- ucho je párový orgán

Fungování sluchu
- vnější ucho tvoří ušní boltec a zvukovod, ušní boltec zachycuje zvuk z vnějšího prostředí, přenáší
jej přes zvukovod k bubínku
- ve středním uchu – 3 sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek)
- zvuk je přenesen do vnitřního ucha, ve vnitřním uchu se nachází hlemýžď se sluchovými 
buňkami a sluchový nerv, je zde uloženo i ústrojí rovnováhy a pohybu

- onemocnění: zánět středního ucha, hluchota

- PS str. 34 / cv. 15 (můžete zkusit se sourozencem či rodiči)
- PS str. 35 / cv. 16, 17

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

https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4

Opakování: (prosím poslat ke kontrole zpět)

Vypiš (nebo podtrhni zeleně) součásti dýchací soustavy, (červeně) oběhové soustavy, (modře) 
trávicí soustavy a (žlutě) vylučovací soustavy.
PlÍCE, SRDCE, ŽALUDEK, MOČOVODY, TENKÉ STŘEVO, JÍCEN, HRTAN, JÁTRA, 
LEDVINY, TEPNY, NOSOHLTAN, KONEČNÍK, ŽÍLY, PRŮDUŠNICE, HLTAN, MOČOVÝ 
MĚCHÝŘ, VLÁSEČNICE, PRŮDUŠKY, ZUBY, TLUSTÉ STŘEVO, MOČOVÁ TRUBICE, 
SLINIVKA

Vypiš, z čeho se skládá naše krev:.....................................................................

Okysličenou krev rozvádějí do těla................................ a odkysličenou.................................

Vypiš všechny lidské smysly:..................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4


DĚJEPIS   – 6. roč. – 20. 4. – 24. 4. 2020  

- do sešitu zapsat (nebo vytisknout a vlepit) poznámky, přečíst v učebnici str. 101 - 104

ETRUSKOVÉ

- vyspělá civilizace, ale ne centralizovaný stát
- v 6. st. př. n. l. ovládli 1/3 Apeninského poloostrova
- proti Etruskům povstaly kmeny v Itálii
- do severní Itálie vpadli bojovní Keltové
- Etruskové ztratili svůj význam – nástup Římanů

ŘÍM V DOBĚ KRÁLOVSKÉ

- podle pověsti Řím založen r. 753 př. n. l. - 1. králem Romulus
- skutečnost: Řím vznikal postupně, na březích Tiberu – 7 pahorků
- vznikaly osady, ty se spojily - město Řím
- žili zde Latinové, Etruskové, italické kmeny, Řekové
- vládnoucí vrstva, svobodní obyvatelé – patricijové (urození) a plebejové (neurození), otroci

POSLEDNÍ ŘÍMŠTÍ KRÁLOVÉ
- etruská dynastie Tarquiniovců
- král Servius Tullius (Moudrý) – 5 majetkových tříd (viz. tabulka v učebnici na str. 103)
- rozdělil Římany podle místa, kde bydleli, do územních jednotek
- zavraždil ho jeho švagr Tarquinius Superbus – neoblíbený, krutý, stavební rozvoj města
- r. 510 př. n. l. sesazen a vyhnán z města
- konec vlády králů – z Říma se stala republika – do čela státu voleni každý rok 2 nejvyšší úředníci 
= konzulové

- ústně si odpověz na otázky v učebnici na stranách 101, 102, 103, 104



NĚMECKÝ JAZYK   – 8. roč. – 20. 4. – 24. 4. 2020  
- do slovníčku zapsat a naučit se slovíčka:

der Stress– stres
das Ballett - balet
das Training – trénink
der Brief – dopis
der Kuchen – koláč
das Lied – píseň
das Bild – obraz
der Traum – sen
der Park – park
kaufen – koupit
backen - péct

- do školního sešitu:

Přelož věty do NJ (4. p. - einen, eine, ein). (ypracované poslat zpět ke kontrole)

My pečeme nějaký koláč.
Vy pijete nějakou colu (die Cola).
Oní jí nějakou zmrzlinu.
Já dělám nějaký domácí úkol.

Pozor zápor (použij zápor u podstatného jména 4. p. - keinen, keine, kein), v německé větě pouze 1
zápor!: (vypracované poslat zpět ke kontrole)

My nepíšeme žádný dopis.
Ona posílá nějaká e-mail.
On se neučí žádná slovíčka.
Ty nečteš žádnou knihu.

Pospojuj správně (vypracované poslat ke kontrole zpět, stačí odpovědi 1 a), 2 c)….)

1. Ich habe einen Computer. a) Jím zmrzlinu.
2. Er kauft einen Kuchen. b) Nedíváš se na žádný film.
3. Sie lesen kein Buch. c) Čte knihu?
4. Liest sie ein Buch? d) Mám nějaký počítač.
5. Du siehst keinen Film. e) Vy pijete colu.
6. Siehst du einen Film? f) Oni nečtou žádnou knihu.
7. Ich esse Eis. g) Nedíváš se na žádný film.
8. Ihr trinken eine Cola. h) Koupí nějaký koláč.

Časování slovesa HABEN (MÍT) – pojí se se 4. pádem

č. j.: č. mn.:
1. os. ich habe – já mám 1. os. wir haben – my máme
2. os. du hast – ty máš 2. os. ihr habt – vy máte
3. os. er, sie, es hat – on, ona, ono má 3. os. sie haben – oni mají

         Sie haben – Vy máte (vykání)



Mario hat einen Bruder. - Mario má nějakého bratra. (4. p. neurč, člen)
Der Bruder ist klein. - Ten bratr je malý. (1. p. urč. člen)

Sie haben eine Katze. - Oni mají nějakou kočku. (4. p. neurč, člen)
Die Katze ist grau. - Ta kočka je šedá. (1. p. urč. člen)

Patrick hat ein Auto. - Patrik má nějaké auto. (4. p. neurč, člen)
Das Auto ist neu. - To auto je nové. (1. p. urč. Člen)

- ústně odpovídej na otázku, použij 4. p. neurčitého členu podstatných jmen:

Was hat Peter? (Co má Petr?)

př. Er hat (On má) - (der Bleistift)--------- Er hat einen Bleistift.

      Er hat (die Mütze, das Lineal, der Stuhl, der Tisch, die Lampe, das Auto, der Spitzer, der Hund, 
der Ball, die Tafel, die Schere, die Katze, das Heft, der Radiergummi, der Computer, das Auto, der 
Ball, das Mäppchen).

- opakuj si slovíčka


