
ČESKÝ JAZYK – 5. roč. – 11. 5. – 15. 5. 2020

- zapiš do školního sešitu

- PŘEDLOŽKY  
=   slova neohebná (nemůžeme je skloňovat ani časovat)

- spolu se slovem, s nímž jsou spojeny, vyjadřují :

a) místo (na stole)

b) čas (do zítřka)

c) způsob (bez starostí)

d) míru (o vlásek)

e) příčinu (pro pravdu)

- předložka řídí pád podstatného jména (za Janu, za Janou), zájmena (na něm, na 

něho) nebo číslovky (o obou, o oba)

- mezi předložku a jméno můžeme obvykle vložit další slovo

např. v (blízkém) lese, do (rozsypané) mouky

- rozdíl mezi předložkou a předponou

např. pro hru x projít, na zem x našel, za oponou x zahodit

- ústně – uč. str. 147 / cv. 4, 5

            - uč. str. 148 / cv. 6

- sloh – do školního sešitu zapsat – Popis předmětu

- vysvětluje, jak předmět (věc) vypadá, z kterých částí se skládá, jaké má vlastnosti a k 

čemu slouží

- předmět popisujeme podle osnovy: 1. Vzhled předmětu, 2. Vlastnosti předmětu, 3. 

Užití předmětu

- přečíst: Badmintonová raketa (popis předmětu)

Základem rakety je rukojeť, která přechází do úzkého krku, který končí hlavou rakety.

Hlava rakety je tvořena z tuhých lanek, aby dobře odrážela míček a brzy se nepovolila.

Rukojeť  je  omotaná  páskou,  aby  hráči  neklouzala  raketa  z  ruky.  Raketa  musí  být

vyrobena tak, aby byla pružná a výplet pevný. Každá badmintonová raketa má několik

technických parametrů, podle kterých je více, či méně vhodná pro určité výkonnostní

kategorie  badmintonových  hráčů  a  hráček.  Tyto  údaje  ovlivňují,  jak  se  bude  hráči



badmintonová raketa držet, jak se mu s ní bude hrát a jak ovlivní konečný výsledek

badmintonového utkání.

- čtení – jakákoliv kniha, dle vlastního výběru, nezapomeň na zápis do čtenářského 
deníku, na konci června musíš mít přečteno 6 knih!

!!! Úkoly, které prosím zaslat ke kontrole zpět. Prosím využívejte i Google učebnu, 
materiály i úkoly budou vložené také tam. Zaslat zpět do neděle 17. 5.

1. uč. str. 147 / cv. 2, 3

2. uč. str. 148 / cv. 7

3. napiš popis předmětu (Školní batoh)



MATEMATIKA – 5. roč. – 11. 5. – 15. 5. 2020

- PS str. 23

- PS str. 36 (geometrie)

- písemně – slovní úlohy s desetinnými čísly (Výsledky poslat zpět ke kontrole.) 

Prosím využívejte i Google učebnu, materiály i úkoly budou vložené také tam. Zaslat zpět 

do neděle 17. 5.)

1. Tatínek zavedl doma elektrický zvonek. Potřeboval zvonek za 186, 50 Kč, tlačítko za 26,

50 Kč a 10 metrů izolovaného drátu po 9, 40 Kč za 1 metr. Kolik korun stálo zavedení 

zvonku?

2. K rozdílu čísel 23 a 7, 5 přičti jejich součin.

3. Po obou stranách cesty dlouhé 10 km byly vysázeny lípy na vzdálenost 10 m. Kolik lip 

je v aleji?

4. Ve školní jídelně spotřebovali za rok 1000 ovocných kompotů. Na výrobu jednoho 

kompotu je třeba 0, 48 kg cukru. Kolik kilogramů cukru bylo třeba na výrobu kompotů pro 

školní jídelnu?

5. Metr látky stál 323 Kč. Na dámské šaty se spotřebovalo 2, 8 m látky. Za ušití šatů si 

švadlena účtovala 1800 Kč. Kolik stálo ušití šatů?

6. Jedna ze stran trojúhelníku měří 25, 4 cm, druhá je o 4, 2 cm delší než první a třetí 

strana je o 14, 6 cm kratší než druhá. Vypočítej obvod trojúhelníku.

- procvičování desetinných čísel (Výsledky poslat zpět ke kontrole do neděle 17.5.)

1. Vypočítej.

a) 12, 36 + 4, 2 + 0, 724 + 10, 04

b) 0, 68 + 10, 3 + 68, 21 + 7, 564

c) 12, 45 – 7, 458

d) 124, 58 – 14, 235



e) 26 – 0, 54 + 12, 068

f) 135, 47 + 234, 5 – 98, 045

g) 0, 056 + 7, 58 + 74, 3 + 59

h) 258 – 144, 05

i) 100 – 68, 68 + 36, 6



PŘÍRODOVĚDA – 5. roč. – 11. 5. – 15. 5. 2020

- zopakuj si nervovou soustavu - Mozek

- do sešitu zapiš (nebo vytiskni a vlep) poznámky

Mícha

- uložena v páteři

- prochází páteřním kanálem

- 40-50 cm dlouhá

- vystupují z ní míšní nervy

- při úrazu páteře může dojít k porušení míchy, může dojít až k trvalé nehybnosti 

části těla (např. nohou)

Nervy

- spojují mozek a míchu se všemi orgány

- přenášejí informace do mozku a míchy

- činnost některých nervů ovlivnit nemůžeme (např. srdce)

- nejčastější úraz nervové soustavy: otřes mozku

- onemocnění mozku: mozková mrtvice, zánět mozkových blan (encefalitida – od 
nakaženého klíštěte)

- bolest hlavy: migréna

- PS str. 37 (Poslat zpět ke kontrole do neděle 17.5.)



DĚJEPIS – 6. roč. – 11. 5. – 15. 5. 2020

- do sešitu zapiš (nebo vytiskni a vlep) poznámky

- přečíst v učebnici str. 109 – 112

- ústně – odpověz na otázky v uč. str. 109, 110, 112

OVLÁDNUTÍ   MAKEDONIE A  ŘECKA  

- během 2. punské války pomáhal Hannibalovi proti Římanům makedonský král

- Římané útok odrazili a po ukončení války na Makedonii zaútočili

- válka skončila bitvou u Pydny r. 168 př. n. l. - Makedonie byla poražena a stala se 

římskou provincií

- r.   146   př. n. l.   - Římané zničili řecké město Korint, Řecko se dostalo pod římskou 

nadvládu a Řím se stal obrovským státem = impérium

KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY

- důsledky válek: nedostatek obilí, využití otrocké práce, napětí ve společnosti, 

získání občanství, stát přicházel o vojáky ------ římská republika se dostávala do 

krize

Pokusy o řešení krize

- bratři Gracchové   (tribunové lidu)

- 133 – 121 př. n. l.   - prosadili pozemkový zákon (byla určena nejvyšší výměra půdy a

zbytek byl rozdělován bezzemkům), s tím však nesouhlasili velkostatkáři a Gracchové byli 

zavražděni

- vytvořily se 2 politické strany  

a) populáři – podporovali reformy a oporu tvořilo lidové shromáždění, v čele Gaius 

Marius

b) optimáti – odmítali novoty a reformy, oporu měli v senátu, v čele Lucius Cornelius

Sulla

- Sullovi se podařilo dobýt Řím a r. 83 př. n. l. se stal neomezeným vládcem = 

diktátorem, začal pronásledovat své odpůrce, byly zhotoveny seznamy nežádoucích osob 



= proskripce (tito lidé byli postaveni mimo zákon, zabíjeni bez soudu a jejich majetek byl 

zabavován státem = konfiskace majetku)

- odměnu dostávali udavači

- Sulla – vláda pevné ruky – nové zákony, zvýšil moc senátu, omezil práva tribunů 

lidu, snížil význam lidového shromáždění

- po 4 letech se hodnosti diktátora vzdal (kvůli špatnému zdravotnímu stavu) a o rok 

později zemřel



NĚMECKÝ JAZYK – 8. roč. – 11. 5. – 15. 5. 2020

- zapiš si do slovníčku nová slovíčka a nauč se je

denken + an – myslet na

warten – čekat

der Moment – moment, chvilka

einen Moment warten – chvilku čekat

plötzlich – náhle, najednou

die Minute – minuta

die Sekunde – sekunda

in – v, za

in fünf Sekunden – za pět sekund

nur – jen

das Tagebuch – deník

das Problem – problém

die Pflicht – povinnost

müssen – muset

Ich muss viel lernen. - Musím se hodně učit.

dürfen – smět

Ich darf fernsehen. - Smím se dívat na televizi.

erlaubt – dovoleno

aus/gehen – vyjít si

die Disko – diskotéka

helfen – pomáhat

das Zimmer aufräumen – uklízet pokoj



- do školního sešitu si zapiš (nebo vytiskni a vlep) časování způsobových 

(modálních) sloves v přítomném čase a slovesa se nauč časovat

Časování modálních sloves je nepravidelné v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky (s výjimkou slovesa sollen),

b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

KÖNNEN – moci, umět

osob
a

jednotné číslo množné číslo

1. ich kann /kan/ wir können /ˈkœnən/
2. du kannst /kanst/ ihr könnt /ˈkœnt/

3.
er / sie / es kann 
/kan/

sie / Sie können 
/ˈkœnən/

MÜSSEN – muset

osob
a

jednotné číslo množné číslo

1. ich muss /mʊs/ wir müssen /ˈmʏsn̩/
2. du musst /mʊst/ ihr müsst /ˈmʏst/

3.
er / sie / es muss 
/mʊs/

sie / Sie müssen 
/ˈmʏsn̩/

WOLLEN – chtít

osob
a

jednotné číslo množné číslo

1. ich will /vɪl/ wir wollen /ˈvɔlən/
2. du willst /vɪlst/ ihr wollt /ˈvɔlt/

3.
er / sie / es will 
/vɪl/

sie / Sie wollen 
/ˈvɔlən/

SOLLEN – mít (povinnost)

osob
a

jednotné číslo množné číslo

1. ich soll /zɔl/ wir sollen /zɔlən/
2. du sollst /zɔlst/ ihr sollt /zɔlt/

3.
er / sie / es soll 
/zɔl/

sie / Sie sollen 
/zɔlən/

MÖGEN – mít rád, chtít, moci (mít možnost)

osob
a

jednotné číslo množné číslo

1. ich mag /maːk/ wir mögen /ˈmøːɡən/
2. du magst /maːkst/ ihr mögt /ˈmøːɡt/

3.
er / sie / es mag 
/maːk/

sie / Sie mögen 
/ˈmøːɡən/



DÜRFEN – smět

osob
a

jednotné číslo množné číslo

1. ich darf /daʁf/ wir dürfen /ˈdʏʁfn̩/
2. du darfst /daʁfst/ ihr dürft /ˈdʏʁft/

3.
er / sie / es darf 
/daʁf/

sie / Sie dürfen 
/ˈdʏʁfn̩/

WISSEN – vědět

Sloveso wissen není modální, ale časuje se podle stejných pravidel.

osob
a

jednotné číslo množné číslo

1. ich weiß /vaɪ̯s/ wir wissen /ˈvɪsn̩/
2. du weißt /vaɪ̯st/ ihr wisst /ˈvɪst/

3.
er / sie / es weiß 
/vaɪ̯s/

sie / Sie wissen 
/ˈvɪsn̩/

- podívej se na další díl: Němčina s Němcem

https://www.youtube.com/watch?v=fZ-Z5g-InWI

!!! 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  17. 5.

Věty přelož do němčiny.

1. Já musím dělat domácí úkoly.

2. On smí jíst zmrzlinu.

3. My máme rádi ježdění na kole.

4. Oni si spolu nemůžou vyjít.

5. Ty se chceš dívat na televizi.

6. Ona umí hrát počítačové hry.

7. Vy máte povinnost přijít v osm hodin.

8. My to víme.

9. Ono musí chvilku počkat.

10. My si chceme uklidit pokoj.
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