
ČESKÝ JAZYK – 5. roč. – 1. 6. – 5. 6. 2020

Doplň.

1. drobná las...čka, měs...c pros...nec, hm...z... larva, obyvatel Kob...l...s, sedl si bl...z/sko, rozb...té 

kol...nko, v...chlazená pol...v/fč...čka, vaj...čko na hn...l...čko, Zb...ňkova obl...bená p...sn...čka, 

hokejová v...stroj, nadl...d/tský v...kon, měs...ční kraj...na, Česká kotl....na, úz/ská ul...čka, v...p....tá 

lahv...čka, zvědav... nos...ček, hl...něný džbán, slav...čí p...seň, v...voj člověka, v....datný déšť, 

v....stav...ště v Brně, sem....nko v....kl...čilo, v....žehlená zav...novačka, v....řezávaná kol...b/pka, 

pl....šov... medv...dek, šed...vý osl...k, pus...nka na l...čko, mal...nká j...zv...čka, pov...dlová buchta, 

v...trvalostní běh, hlas...tý v...skot, obrovská v...ška, pří...sný pol...c...sta

2. medv...dek m...val, jezdit sm...kem, zlom...slný úšklebek, vel...ký om...l, krav...čka M...dl...nka, 

zam...tnutá žádost, om...tat zeď, sm...čcový orchestr, vesel... sm...ch, hlem...ždí kav...ár, 

m...sl,,,vecký bál, v...m...k na hrazdě, m...jet neznámé l..di, m...stenka do vlaku, rozum...te 

angl...cky, konv...ce na čaj, pop...navá rostl...na, p...vovarský kůň, jemné p...l...ny, p...tlík kul...ček, 

hlas...tě p...ská, pap...rová čepice, hrdop...ška, třp...tivá rosa, hrubá p...tlov...na, rozeml...t km...n, 

zb...tečná zm...nka, Pep...ček sp...nká, m...lé vz/spom...nky, zakl...něný řetěz/s, kl...ční kost, 

sp...sovný jaz...k

- PS str. 88

- písemně - do školního sešitu:

ČÁSTICE

- uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh nebo různý postoj mluvčího

- mohou stát:

a) na začátku věty (častěji), např.: Ať vám přeje počasí!

b) uprostřed věty, např.: Jirka tam prý nebude.

- částice nelze skloňovat ani časovat, jsou to slova neohebná, např.: asi, kéž, nechť, ano, ne, prý, 

ať, což

- uč. str. 152 / cv. 3

- čtení - pokračuj ve čtení knihy do čtenářského deníku



MATEMATIKA – 5. roč. – 1. 6. – 5. 6. 2020

- opakování jednotek času, délky, hmotnosti, objemu

- PS str. 26, 27

Vypočti.

1. Kroužek karate začíná Milanovi ve čtvrt na pět. V kolik hodin musí Milan vyjít z domu, když mu

cesta tam trvá 25 minut?

2. Během cyklistického závodu ujeli závodníci celkem 41, 62 km. První den ujeli 12638 m, druhý 

den 15416 m. Kolik kilometrů ujeli poslední den závodu?

3. Nosnost mostu je 3, 5 t. Osobní automobil váží 1998 kg, na vzíku je naloženo 60 balíků cementu.

Jeden balík váží 25 kg. Může přes most přejet osobní automobil s vozíkem?

4. Terezka koupila dvoulitrový pomerančový džus a chce ho rozlít do 100 ml skleniček. Kolik 

skleniček potřebuje?



PŘÍRODOVĚDA – 5. roč. – 1. 6. – 5. 6. 2020

- podle poznámek v sešitě si ústně zopakuj všechny soustavy lidského těla 

( opěrná, svalová, dýchací, oběhová, trávicí, vylučovací, smyslová, kožní, nervová, 

rozmnožovací)



DĚJEPIS – 6. roč. –   1  .   6  . –   5  .   6  . 2020  

- do sešitu zapiš (nebo vytiskni a vlep) poznámky

- přečíst v učebnici str. 121 – 124

- ústně - odpověz si na otázky v uč. str. 122, 124

KRIZE ŘÍMA ZA PRINCIPÁTU (3. století)

- útoky Germánů (vnější problémy)

- hospodářství (vnitřní problémy)

- velká armáda - zvyšování daní

- znehodnocování měny (ukrývání drahých kovů obsažených v penězích), naturální směna
(výrobek za výrobek) - pokles obchodu

- úpadek řemesel

- velmi časté střídání císařů

- " vojenští císaři " = vojenští velitelé, dosadila je armáda, o nic jiného se nestarali

POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ

- v polovině 1. století n. l. - v Judeji (řím. provincie na území dnešní Palestiny a Izraele) - 

nové náboženství = monoteistické (víra v jednoho všemohoucího Boha), hlasatelem Ježíš,

stoupenci věřili, že je Božím synem, a že ho Bůh Otec seslal na zem, aby spasil svět, 

Ježíš byl nazván Kristus a jeho stoupencům se říkalo křesťané, ti se řídili základními 

pokyny = Desatero Božích přikázání

- pro křesťany byl Bůh laskavým rodičem, křesťané hlásali všeodpouštějící lásku, před 
Bohem jsou si všichni lidé rovni, těm, kteří žijí v nelehkých podmínkách, bude po smrti vše 
vynahrazeno

- Římané - nábožensky velmi snášenliví, mezi své bohy zařadili i Krista, ke křesťanství 
však měli nedůvěru

- první nositelé tohoto náboženství byli Židé

- křesťané odmítali uctívat císaře jako boha, což bylo považováno za trestný čin



NĚMECKÝ JAZYK – 8. roč. –   1  .   6  . –   5  .   6  . 2020  

- zapiš si do slovníčku nová slovíčka a nauč se je

bringen - přinést

Bringen Sie mir bitte ein Wasser! - Přineste mi, prosím, vodu!

bestellen - objednat

Ich möchte bestellen. - Chtěl / a bych si objednat.

Was darf es sein? - Co to bude?

der Wunsch - přání

Haben Sie noch einen Wunsch? - Přejete si ještě něco?

alles - vše, všechno

Ist das alles? - Je to vše?

notieren - poznamenat si

nehmen (nimmt) - vzít, dát si

Ich nehme eine Cola. - Dám si kolu.

zahlen - platit

getrennt zahlen - platit zvlášť

zusammen zahlen - platit dohromady

Das macht......Euro. - Dělá to........euro.

Das stimmt so. - To je dobré. (spropitné)

sofort - ihned

Kommt sofort! - Přijď hned!

Guten Appetit! - Dobrou chuť!

lecker - chutný

Vyber správnou odpověď. Nová slovíčka Ti pomohou. Pošli zpět ke kontrole do 7.6.

1. Was darf es sein?

a) Einen Apfelsaft, bitte.

b) Ich muss einen Saft trinken.



c) Zahlen, bitte!

2. Möchtest du auch etwas essen?

a) Ich möchte einen Eiskaffee.

b) Nein, danke.

c) Ich frühstücke nicht.

3. Möchtest du zahlen?

a) Nein, ich möchte nichts.

b) Ja, bitte!

c) Ja, ich esse auch einen Toast.

4. Das macht 2 Euro 20.

a) Hier, 2 Euro 50. Das stimmt so!

b) Ich zahle 3 Euro.

c) Danke!

Doplň rozhovor. Co říká servírka? Pošli zpět ke kontrole do 7.6.

1....................................................

Guten Tag!

2....................................................?

Also, wir möchten einen Eiskaffee und ein Mineralwasser.

3.........................................................?

Ja, bitte. Bringen Sie bitte noch ein Vanileeis.

4.........................................................?

Ich möchte einen Toast.

5..............................................................

Hier, 12 Euro, danke!



- podívej se na další díly videa - Němčina s Němcem - 7., 8., 9. díl 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1L8XUFll4GI

https://www.youtube.com/watch?v=Prmt9u8KLxE

- ze všech videí, které jsi dosud viděl/a (1. - 9. díl) vypiš 10 vět, které jsi si 

zapamatoval/a a pošli zpět ke kontrole do 7. 6.


