
ČESKÝ JAZYK – 5. roč. – 4. 5. – 8. 5. 2020

- PS str. 94

PŘÍSLOVCE - procvičování (Prosím, zaslat ke kontrole zpět. Využívejte i Google 
učebnu, materiály i úkoly budou vložené také tam. Zaslat zpět do neděle 10. 5.)

1. ústně - uč. str. 145 / cv. 13 a, b, c 
- ke kontrole zpět zaslat pouze řešení

2. Přídavná jména převeď na příslovce.

hezký zlobivý

pomalý tichý

silný pracovitý

častý strmý

skromný voňavý

tajný líný

osamělý hlasitý

spravedlivý sladký

3. Doplň ke každému příslovci správně otázku. Kdy? Kam? Kde? Jak? Proč?

smíchem úmyslně

u lesa velmi

zde neustále

nahoře tam

dokola dolů

vzpřímeně zprava

nikde časně

protože dodnes



4. Napiš jednu větu, ve které použiješ přídavné jméno a příslovce.

…………………………………………………………………………………………………..

5. Podtrhni ve větách příslovce.

Bydlím v domě. Smíchem se zalykal. Dým stoupal nahoru. Dědeček šel pomalu. Vrátím se

pozítří. Maminka rozdělila koláče spravedlivě mezi děti. Slyšel jsem, že sedět vzpřímeně je

zdravé. Uprostřed náměstí bude stát vánoční strom. Lojza hraje rád a velmi hlasitě na 

trubku. Mnohokrát jsem mu říkal, že neustále vyrušuje ostatní. Doufám, že už bude brzy 

tiše. Tatínek postavil uprostřed zahrady dřevěný altánek. Dnes půjdu lesem. Frantu zle 

pobodaly včely. Je to velmi nebezpečné. Pepa plave jako čilá rybka. Večer rozsvítíme 

svíčky. Půjdeme spát později. Za chyby se draze platí. Je to ještě daleko?

6. Dnes brzy ráno mi zazvonil budík. Vesele jsem vyskočil z postele. Venku bylo hezky a 

já jsem se na dnešní výlet hrozně těšil. Rychle jsem se oblékl a nasnídal. Bedlivě jsem 

sledoval hodiny, abych vyšel z domu včas. Dole před domem mě už čekal kamarád Jirka 

a netrpělivě přešlapoval. Pobídl mě, abych přidal do kroku, protože přijdeme pozdě. 

Poklusem jsme se vydali ulicí vpravo. U školy již stál náš autobus. Nahrnuli jsme se 

dovnitř a sedli si úplně dozadu. Teď už můžeme vyrazit.

a) Silně vytištěná příslovce rozděl do sloupců podle otázek, na které odpovídají.

JAK     KDY  KDE KAM

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________



b) Odpověz na otázky jedním příslovcem.

Jak čteš? ……………………….. Jak je venku?...........................................

Jak píšeš? ……………………….. Jak se cítíš? ……………………………….

Jak počítáš? ……………………….. Kde se cítíš bezpečně?.............................

Kde sedíš? ………………………. Kdy chodíš spát? ………………………….

Kde jsi?.......................................... Kdy jsi chodil/a do 4. třídy?.....................

c) Do doplňovačky vpisuj protikladná příslovce v pořadí tak, jak jsou za sebou.

 dobře, dozadu, včera, vloni, úmyslně, nakřivo, smutně, klidně, draze             



MATEMATIKA – 5. roč. – 4. 5. – 8. 5. 2020

- do školního sešitu zapiš:

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10, 100 a 1000

Pokud dělíme desetinné číslo deseti (stem, tisícem), posuneme desetinnou čárku 
doleva o jedno (dvě, tři) desetinná místa.

Vzor:

236, 1 : 10 = 23, 61 236, 1 : 100 = 2, 361 2361 : 1000 = 2, 361

Vypočítej zpaměti.

26, 8 : 10= 68, 5 : 100= 6324 : 100= 1265 : 1000=

63, 7 : 10= 841, 3 : 100= 650, 8 : 100= 8561 : 1000=

126, 8 : 10= 9, 4 : 100= 126, 5 : 100= 96 : 1000=

- PS – str. 21



- do školního sešitu zapiš:

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM

Desetinné číslo dělíme přirozeným číslem jako přirozená čísla, v okamžiku, kdy 
překročíme desetinnou čárku, musíme ji v podílu připsat.

Vzor:

a) 448 : 8 = 56 b) 44, 8 : 8 = 5, 6 c) 4, 48 : 8 = 0, 56

   48        4 8     4  4

     0 0          48

 0

Vypočítej.

31, 6 : 8= 49, 2 : 4= 17, 4 : 3=

32, 8 : 2= 8, 82 : 7= 37, 08 : 9=

25, 08 : 6= 27, 5 : 5= 1, 6 : 4=

- PS – str. 22

- odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=RA_RuH8JIBI



!!! Úkoly, které prosím zaslat ke kontrole zpět. Prosím využívejte i Google učebnu, 
materiály i úkoly budou vložené také tam. Zaslat zpět do neděle 10. 5.

1. Vypočítej.

a) (12, 6 - 5, 4) : 10= b) (120 - 15, 4) : 10=

c) (224, 8 – 105, 2) : 100= d) (34 – 27, 4) : 10=

e) (1254 +284, 5) : 10= f) (15, 8 + 26, 3) : 100=

g) (584, 6 – 207, 2) : 10= h) (100 + 203, 4) : 100=

i) (84, 65 + 23, 35) : 100= j) (897 - 645) : 1000=

2. Vypočítej.

a) 43, 8 : 2= b) 38, 4 : 3= c) 74, 5 : 5=

d) 95, 2 : 8= e) 109, 48 : 7= f) 78, 16 : 4=

g) 132, 3 : 9= h) 92, 4 : 6= i) 257, 25 : 5=

j) 124, 8 : 4=

3. Do školní jídelny si objednali 100 kg brambor, což byly 4 pytle. Jeden pytel 
brambor stál 180 Kč. Kolik stál 1 kg brambor?



PŘÍRODOVĚDA – 5. roč. – 4. 5. – 8. 5. 2020

- zopakuj si smyslovou soustavu - Zrak, Sluch, Čich, Chuť, Hmat

- do sešitu zapiš (nebo vytiskni a vlep) poznámky

- vystřihni si obrázek nervové soustavy (z PS), vlep do sešitu a popiš

- přečti si zajímavosti v uč. na str. 62

- nakresli si do sešitu nervovou buňku (neuron) ze str. 62

NERVOVÁ SOUSTAVA

- řídí činnost všech vnitřních orgánů
- umožňuje nám dorozumívat se řečí, myslet, pamatovat si, uvědomovat si sebe 

sama
- tvoří ji: mozek, mícha a nervy
- základní jednotkou je nervová buňka = neuron

Mozek

- nejsložitější a nejdokonalejší orgán
- přijímá informace z celého těla, zpracovává a vyhodnocuje je
- vystupují z něj mozkové nervy
- je chráněn lebkou
- má několik částí: mozeček (centrum rovnováhy), koncový mozek (centra 

smyslových orgánů)
- 2 hemisféry
- šedá mozková kůra, zvrásněný povrch



DĚJEPIS – 6. roč. – 4. 5. – 8. 5. 2020

- do sešitu zapiš (nebo vytiskni a vlep) poznámky, přečíst v učebnici str. 106 - 108

- podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=NarVjXNazKY

OVLÁDNUTÍ iTÁLIE

- Řím - nadvláda nad nejbližším okolím, rozšiřuje území
- r. 387 př. n. l. - Řím x Galové (Ř. poraženi a opustili Řím)
- Ř. se však brzy vzpamatovali a postupně získali pod svou nadvládu velkou část 

italského území
- r. 265 př. n. l.   - Řekové a Etruskové kapitulovali a Římané se stali pány celé Itálie

PUNSKÉ VÁLKY

- Řím byl konkurencí pro Kartágo, Římané říkali Kartágincům Punové
- 3 punské války: 264 - 146 př. n. l.  
- 1. punská válka   - vyhlásilo ji Kartágo, Ř. převahu na souši, K. na moři, Ř. vyhráli, 

získali Sicílii, Sardinii, Korsiku
- 2. punská válka   - kartáginský vojevůdce Hannibal, použil i slony, přešel přes Alpy, 

Ř. v bitvě u Trasimenského jezera poraženi, Ř. nechtěli uzavřít mír, Hannibal až k 
Římu, ale nepokusil se ho dobýt, zalekl se velkých hradeb, Ř. se vylodili v Africe a 
Hannibal byl povolán zpět bránit Kartágo, ale byl Ř. poražen

- Kartágo bylo nuceno přijmout mír
- 3. punská válka   - Kartágo nesmělo vést válku bez svolení Říma, to porušilo 

(nucená obrana vůči okolním státům, které na něj útočily), byla to tedy záminka pro 
vypovězení války Římany

- Kartágo chtělo mír, ale Římané město napadli a r. 146 př. n. l. ho dobyli a srovnali 
se zemí



NĚMECKÝ JAZYK – 8. roč. – 4. 5. – 8. 5. 2020

- zapiš si do slovníčku nová slovíčka a nauč se je

der Jugendliche – mladistvý, mládež

der Treffpunkt – místo setkání

sich treffen – potkat se, setkat se

Wann treffen wir uns? - Kdy se setkáme?

das Stadion – stadion

das Einkaufszentrum – nákupní centrum

einkaufen (shoppen) gehen – jít nakupovat

das Kinoprogramm – program kina

der Film – film

der Star – hvězda, star

die Geschichte – příběh

starten – začínat, startovat

beginnen – začínat, začít

Was läuft im Kino? - Co dávají v kině?

Wie lange? - Jak dlouho?

Von....bis – od....do

romantisch – romantický

spannend – napínavý

Gute Idee! - Dobrý nápad!

- práce s textem – přečti si texty sms a ústně si je přelož

1. Hallo Christine, wo bist du? Wir sind im Einkaufszentrum und gehen shoppen.

2. Hallo Michal! Ich möchte ein Eis essen. Aber nicht allein. Wo treffen wir uns?

3. Wo bist du? Wir sind schon im Stadion. Das Spiel fängt gerade an!



4. Hallo, Mirjam! Alles okay? Samstag: Kino! Alex, Daniel, Sabine + Philipp gehen mit. Und
du?

5. Hallo! Wir sind im Park und machen Musik. Kommst du auch?

- podívej se na další díl: Němčina s Němcem

https://www.youtube.com/watch?v=ggT9w_vwj-s

!!! Úkol, který prosím zaslat ke kontrole zpět (překlad+čísla vět). Prosím využívejte i 
Google učebnu, materiály i úkoly budou vložené také tam.  Zaslat zpět do neděle  10. 5.

Přečti a přelož si rozhovor (Verabredung fürs Kino) a seřaď věty ve správném 
pořadí. Připiš k nim čísla 1 – 10. 

Hallo Lisa, gehen wir am Samstag ins Kino?

Eine Liebeskomödie – echt witzig!

Am Donnerstag starten drei neue Filme.

Ja, gute Idee! Was läuft denn?

Wie ist denn „Barfuβ“?

Oh, super! Wann treffen wir uns?

„Sky Captain“, „Mission Kleoptara“ und „Barfuβ“.

Wie heiβen die Filme?

Um halb sechs im Fox?

Okay, alles klar. Um 17 Uhr 30 im Fox.

https://www.youtube.com/watch?v=ggT9w_vwj-s

