
ČESKÝ JAZYK – 5. roč. – 18. 5. – 22. 5. 2020

Procvičování předložek (vypracované pošli zpět ke kontrole do neděle 24. 5., 

využívej Google učebnu, usnadní ti práci)

1. Vypiš z textu všechny předložky – ve spojení s podstatnými jmény.

          Na návštěvě u tety Evy
Odjel jsem na týden k tetě a strýčkovi do města. Ve středu jsme šli nakupovat. 
Před obchodem bylo rušno. Vešli jsme dovnitř. Teta nakoupila a u pokladny za 
nákup zaplatila.

__________________________________ , __________________________________ ,

__________________________________ ,  __________________________________ ,

__________________________________ , __________________________________ ,

__________________________________ , __________________________________ ,

__________________________________

2. Oprav špatně napsané věty. 

Večtvrtek jsem šel sestrýčkem dolesa. Pod hustými s mrky bylo šero. Pod doubky 
jsme našli několik hříbků. Ucesty se červenaly muchomůrky. S bírali jsme jen jedlé 
houby a do mů jsme se vraceli splným košíkem.

3. Doplňuj předložky.
Teta ___ neděli usmažila ___ rozloučenou ___ obědu palačinky ___ jahodovou 
marmeládou a ___ šlehačkou. Byly výborné. ___ obědě už jsem utíkal ___vlak.  
Strýčka jsem vzal ___ ruku a tetu jsem políbil ___ tvář. ___ shledanou příště!

4. Co napíšeš dohromady a co zvlášť? 

o   lípě
s   láma
o   prava
z   domu
v   ečeře

k   babičce
ú   kol
u   lavice
o   pice
s   máslem

o   pravdový
z   dravím    
v   okně
k   rabice
ú   terý



s   tebou u   dice u    lice

- 5. Najdeš mezi následujícími slovy 6 předložek? Podtrhni je.
ne, ves, u, oko, k, vlak, obec, pět, nad, pod, žák, vlas, o, později, před, nadpis

6. Podaří se ti sestavit z rozházených slov větu?

si malovanou
Anička truhlu    

sedla na

_______________________________________________________________

7. Vlož vhodné slovo do spojení předložek a podstatných jmen:

na výletě ___na nedělním výletě ______________________________

v knize

_________________________________________________

do školy

_________________________________________________

před budovou  

_________________________________________________

za městem

_________________________________________________

u babičky

_________________________________________________

pod svahem

_________________________________________________



k obědu

_________________________________________________

s kamarádem

_________________________________________________

pro psa

_________________________________________________

nad lesy

_________________________________________________

          po cestě

_________________________________________________

         8. Napište, zda se jedná o předložku nebo předponu. Bude se slovo psát       

         zvlášť nebo dohromady?

(po)jedeme (na)kolech (k)(Pod)lesí

(po)dívat (s)prádlem (na)mandl

(s)líbil (do)cela (do)nesu

(s)tebou (z)jedné (po)vedeme

(u)dělali (s)plnil (po)vinnost

(z)byl (na)zábavu (o)pravdu

(z)ralé (Bez)oušek (do)volil

(na)trhali (po)chválila (bez)(při)pomínek



- do školního sešitu zapiš 

SPOJKY

= neohebný slovní druh

- nedají se skloňovat ani časovat, nemění svůj tvar

= slova, která spojují věty v souvětí, nebo připojují větné členy

- př. a, i, ani, ale, protože, aby, že, když, až, avšak, nebo, ba, jak - tak, nejen - ale i, 

vždyť, totiž, jestliže, jakmile.....

- ústně - uč. str. 150 / cv. 2

            - uč. str. 151 / cv. 7

- písemně - uč. str. 151 / cv. 4 celé (doplnit + zodpovědět všechny tečky pod textem)

                 - uč. str. 151 / cv. 5 doplnit

 - obě cvičení vypracovaná pošli zpět ke kontrole do neděle 24.5. (využívej také 

Google učebnu, usnadní ti práci)

   

    - sloh – do školního sešitu zapsat – Popis pracovního postupu

- je návod, jak určitou věc udělat, vyrobit, jak s ní pracovat, jak s ní zacházet, jak uvařit 

podle receptu, jak má vypadat výsledný výrobek a k čemu má sloužit

- při popisu pracovního postupu používáme odborné názvy a výstižná slovesa. která 

přiblíží pracovní postup nebo návod k používání, postupujeme přesně podle dané 

osnovy (1. Potřeby     2. Popis pracovního postupu (návod)      3. Závěr)

- přečíst: Ochucený čaj (popis pracovního postupu)

Ve  varné  konvici  uvařte  vodu.  Do  sklenic  vložte  sáčky  s  čajem.  Zalijte  horkou

převařenou vodou a nechte 3 minuty louhovat. Vyndejte sáčky s čajem. Omyjte citron a

osušte ho kuchyňskou utěrkou. Nakrájejte plátky citronu a vložte je do čaje. Přidejte

lístky máty nebo meduňky. Skleněné šálky s čajem postavte na připravené ubrousky a



položte k nim lžičku. Na stůl připravte med a cukr, aby si každý mohl osladit podle své

chuti.

- čtení – jakákoliv kniha, dle vlastního výběru, nezapomeň na zápis do čtenářského 

deníku, na konci června musíš mít přečteno 6 knih!



MATEMATIKA – 5. roč. – 18. 5. – 22. 5. 2020

- do školního sešitu zapiš

POJEM PROCENTA

Počítáme procenta z celku

Jedno procento značíme 1 % a znamená jednu setinu celku.

1 % = 1     = 0, 01

          100

Můžeme tedy setiny z daného čísla (celku) vyjádřit třemi způsoby: zlomkem, desetinným 

číslem a procentem.

82 % = 82 = 0, 82                 

            100

100 % = 100 = 1 celek

              100

!!! Chceme - li vypočítat x- procent z určitého celku, vypočteme si vždy nejprve 1% a pak 

vynásobíme počtem procent, které chceme získat, budeme tedy počítat následovně:

např. 30% z 50 = vypočteme 1 % = 50 : 100 = 0,5

pak vynásobíme 0, 5 . 30 = 15

30% z 50 = 15

- PS - str. 24

- ústně 

1. Sečti procenta. 

10% + 20% = 30% + 40% = 60% + 40% =

50% + 30% = 80% + 20% = 70% + 10% =

2. Odečti procenta.

100% - 20% = 100% - 50% = 100% - 70% =

100% - 40% = 100% - 10% = 100% - 30% =



3. Převeď zlomky na procenta.

1/2 = 3/4 = 1/10 = 2/4 = 1/5 =

- geometerie - PS - str. 37 / cv. 1

- písemně ( vypracované pošli zpět ke kontrole do neděle 24. 5., využívej také Google

učebnu, zjednoduší ti práci)

1. Vypočti.

40% z 90 = 20% ze 130 = 70% ze 150 =

60% z 80 = 80% ze 160 = 50% z 50 =

10% z 200 = 20% ze 120 = 25% z 80 =

75% ze 160 = 50% z 300 = 40% z 240 =

2. Do 3 pátých tříd chodí celkem 75 dětí. Pouze 20% z nich se ativně věnuje sportu. Kolik 

je to dětí?

3. Baterie mobilního telefonu vydrží nabitá 18 hodin. Kolik minut baterie ještě vydrží, když 

na displeji svítí 25%?

4. Z Prahy do Loun je to přibližně 60 km. 75% z cesty už řidič ujel. Kolik km mu ještě 

zbývá ujet.



PŘÍRODOVĚDA – 5. roč. – 18. 5. – 22. 5. 2020

- do sešitu zapiš (nebo vytiskni a vlep) poznámky

- prohlédni si obrázky a jejich popis v uč. na str. 64

- vystřihni si z PS obrázek rozmnožovací soustavy muže a ženy, popiš a vlep do 

sešitu

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA

- tvoří ji mužské a ženské pohlavní orgány

- mužské pohlavní orgány: 

varlata  = mužské pohlavní žlázy, párovitý orgán vejcovitého tvaru, uloženy v šourku, v 

době dospívání se v nich začnou tvořit mužské pohlavní buňky = spermie, ty odchází 

chámovodem a močovou trubicí ven z těla

- dále sem patří prostata, penis, nadvarlata

- ženské pohlavní orgány:

vaječníky = ženské pohlavní žlázy, párový orgán, obsahují ženské pohlavní buňky = 

vajíčka - od období dospívání se každý měsíc z jednoho vaječníku uvolní vajíčko, zralé 

vajíčko putuje vejcovodem do dělohy, pokud není oplozeno spermií, tak zaniká a s 

několikadenním krvácením opouští tělo = menstruace

- dále sem patří pochva

- gynekologie = obor, který se zabývá léčbou ženských pohlavních orgánů

- dbát na důslednou hygienu vnějších pohlavních orgánů = nejintimnější oblast našeho 

těla

- PS str. 38 / cv. 27, 28 

- podívej se na video - Byl jednou jeden život - Zrození

https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c



DĚJEPIS – 6. roč. – 18. 5. – 22. 5. 2020

- do sešitu zapiš (nebo vytiskni a vlep) poznámky

- přečíst v učebnici str. 112 – 115

- podívej se na video

https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns

PRVNÍ TRIUMVIRÁT

- po smrti Sully - 2 vojevůdci - Marcus Licinius Crassus a Gnaeus Pompeius

- o 10 let později se  k nim přidal Gaius Iulius Caesar a vznikl tak triumvirát = spolek 

tří mužů, který se postavil do čela impéria

- Caesar dostal do správy Galii, Pompeius Hispánii a Crassus východní provincie

- Crassus - r. 54 př. n. l.   válečné tažení na východ, poražen a zabit - konec 

triumvirátu

- Pompeius chtěl získat samovládu, nechal se jmenovat konzulem, Caesara zbavil 

pravomocí

- Caesar   vyrazil k Římu, r. 49 př. n. l. překročil řeku Rubikon - občanská válka

- Caesar v Římě zvolen diktátorem, Pompeius uprchl a nakonec byl zavražděn

- do r. 45 př. n. l.   - Caesar porazil všechny své odpůrce a stal se samovládcem, 

neomezená moc, pečoval o armádu, podporoval řemesla, zval do Říma lékaře a 

učitele

- reforma kalendáře   (iuliánský)

- chtěl přenést sídlo do Alexandrie - zavražděn v senátu 15. 3. 44 př. n. l.



DRUHÝ TRIUMVIRÁT

- Marcus Antonius - Caesarův příznivec, válečná tažení na východě

- Caesar jmenoval jako dědice adoptivního syna Gaia Octavia

- + velitel jízdy - Lepidus - málo průbojný, byl nucen uchýlit se do ústraní

- Antonius + eg. panovnice Kleopatra   - daroval jí území, které patřilo Římu

- Octavianus   - proti nim s loďstvem, porazil je v bitvě u řeckého mysu Actia r. 31 př. n.

l., Antonius a Kleopatra spáchali sebevraždu

- Egypt se stal římskou provincií a Octavianus samovládcem, přijal titul Augustus = 

"Vznešený"

- konec římské republiky  , počátek císařského Říma

!!! Odpověz na otázky (odpovědi pošli zpět ke kontrole do neděle 24. 5., využívej i 

Google učebnu).

1. Co znamená slovo triumvirát?

2. Kolik triumvirátů bylo v Římě? Vyjmenujte jeho členy?

3. Co zaručovalo Caesarovi neomezenou moc?

4. Proč byl Caesar zavražděn?

5. Čím skončilo období římské republiky?



NĚMECKÝ JAZYK – 8. roč. – 18. 5. – 22. 5. 2020

- zapiš si do slovníčku nová slovíčka a nauč se je

Moped fahren - jezdit na mopedu

das Auto - auto

putzen - čistit

waschen (er wäscht) - mýt (on se myje)

rauchen - kouřit

ein/laden (er lädt ein) - pozvat (on (po)zve)

pünktlich - přesný

fleiβig - pilný

schrecklich - strašný, hrozný

fast - skoro

das Kind - dítě

der Erwachsene - dospělý

ab (von) 16 bis 22 - od 16 do 22

Gymnastik machen - dělat gymnastiku

Flöte spielen - hrát na flétnu

stricken - plést (svetr)

- do školního sešitu zapiš - gramatika DATUM, TEMPORALANGABEN (časové údaje)

Datum

Heute ist (po členu der - v NJ = 1. p.)

der 1. 2. = der erste Zweite (prvního druhý)

der 3. 4. = der dritte Vierte (třetího čtvrtý)

der 5. 6. = der fünfte Sechste (pátého šestý)

der 7. 8. = der siebente Achte (sedmého osmý)

der 9. 10. = der neunte Zehnte (devátého desátý)

der 20. 11. = der zwanzigste Elfte (dvacátého jedenáctý)



der 21. 12. = einundzwanzigste Zwölfte (dvacátého prvního dvanáctý)

Temporalangaben

Wann? (Kdy?)

Der Film beginnt (Film začíná)

um 18 : 00 Uhr. (v 18 : 00 hodin)

in 5 Minuten. (za 5 minut)

in 5 Sekunden. (za 5 sekund)

Der Film startet (Film začíná) - kolikátého - v NJ = 4. p.

am 1. 2. = am ersten Zweiten (prvního druhý)

am 20. 10.  = am zwanzigsten Zehnten (dvacátého desátý)

Wie lange? (Jak dlouho?)

Der Film läuft von 18 : 00 bis 20: 00 Uhr. ( od - do)

Der Film dauert zwei Stunden. (trvá dvě hodiny)

- podívej se na další díl videa - Němčina s Němcem - 5. díl

https://www.youtube.com/watch?v=UzqTcf8Upbc

!!! Úkoly ke kontrole - zaslat zpět do neděle 24. 5., využívej i Google učebnu, usnadní 
ti práci.

1. Doplň slova správně do vět (Einkaufszentrum, Stadion, Eiscafé, Kino, 

Deutschunterricht).

Ich bin im................................ Das Spiel ist toll!

Ich bin im................................ Ich esse Eis.

Ich bin im................................ Ich gehe shoppen.

Ich bin im............................... und ich träume.

Ich bin im............................... Der Film ist super!



2. Napiš text SMS, kterou bys poslal svým kamarádům, použij uvedená slova.

a) sein / im / gerade / wir/ Café Einstein/ Kuchen / essen/ und/.

ihr / auch / kommen?

b) fernsehen / zu / ich / sein / Hause/ und/.

Fuβballspiel / gerade / das / anfangen/.

auch / fernsehen / du?

3. Přelož věty (informace o filmu) do ČJ.

Wer spielt mit? .............................................................................................

Wie heiβt der Film? .......................................................................................

Ist der Film eine Komödie? ...........................................................................

Um wie viel Uhr beginnt der Film? ...................................................................

Wo läuft der Film? ............................................................................................

Wie lange dauert der Film? ..............................................................................

Wie ist der Film? ................................................................................................

Wann läuft der Film? ...........................................................................................

Wer sind die Stars? ............................................................................................

4. Do textu doplň správně muss, darf nebo möchte.

Hallo! Ich bin 13 und.............................so gern einen Hund haben! Aber 

dafür..............................ich jetzt in Deutsch super viel lernen, ich................................immer

pünktlich alle meine Hausaufgaben machen, mein Zimmer schön aufräumen und 

ich.................................immer vor 22 Uhr schlafen gehen. Sind meine Eltern jetzt total 

verrückt? Eigentlich sind meine Eltern sehr nett: Ich ............................ziemlich viel: Ich 

habe ein Handy und ........................für 15 Euro im Monat telefonieren, 

ich.........................abends manchmal ausgehen (auch bis 23 Uhr), und 

ich.............................. im Sommer immer eine Megaparty machen. Meine Freundin 

Eva ...........................das alles nicht! Sie ...................................viel zu Hause helfen und 



sie.....................................abends immer um 7 Uhr zu Hause sein. Und 

sie.........................................doch so gern einmal abends ausgehen. Also, was mache ich 

jetz? Ich.......................................einen Hund, aber das, was meine Eltern sagen - das ist 

wirklich zu stressig!

5. Doplň správně německy dny a datumy (slovem nikoliv číslem).

Heute (dnes) ist........................................, der...........................................................

Morgen (zítra) ist....................................., der..............................................................

Übermorgen (pozítří) ist........................................., der..................................................

z. B. (např.) Heute ist Sonntag, der siebzehnte Fünfte. Morgen ist Montag, 

der.......................


