
ČESKÝ JAZYK – 5. roč. – 8. 6. – 12. 6. 2020

Doplň.

1. nachom...tnout se k havár...i, prop...sovací tu...ž/ška, krátké pov...d/tky, houkání s...čka, záp...s ze 

sch....ze, l...nkovaný seš..t, op...čí pav..lon, rozb...tá stol...čka, sm...čka u p...smene, ležatá osm...čka,

skleněná kul..čka, nů...ž/š a v..dl..čka, zv...řený prach/h, sol...dní v...kon, c...zojaz...čná l...teratura, 

mam...nčin časop...s, let...ště v Ruz...ni, ježčí bodl...ny, rumové pral...nky, raz...tkovací barva, 

ryb...čka mal...čká, nadb...tek tuku, ob...rat kosti, Zb...škova čep...ce, l...b...vý obraz/s, Měs...c 

ub...vá, b...dlo pro slep...ce, b...l ho b...čem, l...dové ob...čeje, přeb...tečný náb...tek, v...sl...šet 

pros/zbu, malé housl...čky, starostl...vá bab...čka

2. veselá p...snička, velká p...smena, sam...čka kul...ška nejmenš...ho, rozb...tá skořáp/bka, zab...tý 

čas, šp...navá utěrka, mal...čký nos...k, zámek S...chrov, mam...nčin s...novec, v...nos...t vodu ze 

sudu, v...s...paný chodn...k p...skem, nová pos...lovna, s...rové tyčinky, brus...nkový koláč, velká 

s...la, v...pasený s...sel, s...lo na ob...l..., s...lonový vlasec, přes...pací hod...ny, nemocné hlas...v/fky, 

zimn... měs...c, pros...pat hl...nou, v...hořelá s...rka, s...tič u auta, mas...tý guláš, v...stavní s...ň, ú/ůz/

ská s...ňka, s...lný provaz/s, km...tavý poh...b/p, jez/s do polos...ty, krátkovlnná v...s...lačka, us...pal 

trochu p...sku, s...chravý podz...m, m...lý ps...k

U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor. U sloves urči osobu, číslo, způsob a čas.

Koupil jsem lyžařské rukavice.

Byla to výhodná koupě.

Babička mi přinesla lívance.

Slepice pobíhaly na dvorku.

Pracovali už od rána.

Barvila vajíčka.

- PS str. 85, 86 

- písemně - do školního sešitu:

CITOSLOVCE

- vyjadřují nálady, city a vůli mluvícího nebo označují hlasy a zvuky



- např. ach, vida, hop, haf, mňau, klap, bum, bú, jé, chacha,....

- nelze je skloňovat ani časovat = neohebný slovní druh

- ústně - uč. str. 153 / cv. 2

- čtení - pokračuj ve čtení knihy do čtenářského deníku

MATEMATIKA – 5. roč. – 8. 6. – 12. 6. 2020

- zopakuj si jednotky času, délky, hmotnosti, objemu a jejich převody

Vypočti.

1. Divadelní představení začíná v 19:30 a trvá hodinu a tři čtvrtě. V kolik hodin bude končit?

2. Vojta byl s rodiči lyžovat na Špičáku na Šumavě. Za odpoledne sjel devětkrát sjezdovku "Šance" 

o délce 825 metrů a šestkrát sjezdovku "U Zalomeného" o délce 1, 475 km. Kolik metrů celkem 

Vojta najezdil? Vyjádři také v kilometrech.

3. Mravenec, který váží 0, 003 g, unese až padesátinásobek své hmotnosti. Jakou hmotnost 

mravenec unese?

 



4. V restauraci mají dva dvacetipětilitrové sudy s limonádou. Kolik půllitrových limonád mohou 

prodat?

- do školního sešitu zapsat:

ARITMETICKÝ PRŮMĚR

- máme - li tři čísla 5, 6 a 10 a chceme - li z nich vypočítat aritmetický průměr, uděláme to tak, že 

čísla sečteme a vydělíme jejich počtem, tzn. 5 + 6 + 10 = 21 a dále 21 : 3 = 7  průměr těchto tří čísel

je tedy 7

- PS str. 25

PŘÍRODOVĚDA – 5. roč. – 8. 6. – 12. 6. 2020

- pracuj s učebnicí str. 68 - 71, do sešitu si můžeš vypsat stručné poznámky

- Člověk a průmysl

- Člověk a příjem informací

- PS str. 40, 41



DĚJEPIS – 6. roč. –   8  .   6  . –   12  .   6  . 2020  

- do sešitu zapiš (nebo vytiskni a vlep) poznámky

- přečíst v učebnici str. 124 - 127

- ústně - odpověz si na otázky v uč. str. 125, 126, 127

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

DOMINÁT

- r. 284 neurozený, zkušený voják Diocletianus - panovníkem, neomezená vláda

- císař vystupoval jako pán vůči svým poddaným

- latinsky pán = dominus - způsob vlády = dominát

- zavedl maximální ceny za zboží a maximální mzdy, daňové reformy, zlaté a stříbrné 

mince, vojenská služba se dědila, na polích usazoval barbary

- začal pronásledovat křesťany

- zvolil si spolucísaře, který spravoval západní část říše

Constantinus

- r. 306 - Diocletianův nástupce, sídlo přenesl do Byzantia, založil město Konstantinopolis

- upevnil svou moc a celou říši nábožensky spojil

- r. 313 - edikt milánský - zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími

- r. 380 - prohlášeno křesťanství za jediné státem uznávané náboženství

ROZPAD A ZÁNIK ŘÍŠE ŘÍMSKÉ

- Theodosius - vládl celé říši, svou vládu rozdělil mezi své dva syny

- r. 395 - rozpad říše na 2 části - západořímskou (zánik r. 476) a východořímskou ( později 

Byzanc, zánik r. 1453)

- sídlo západořímského císaře = Ravenna

- sídlo východořímského císaře = Konstantinopolis



NĚMECKÝ JAZYK – 8. roč. –   8  .   6  . –   12  .   6  . 2020  

- zopakuj si slovíčka, pravidla časování pravidelných a nepravidelných sloves, 

způsobová slovesa, určité a neurčité členy

Úkoly ke kontrole. Vypracované pošli zpět do 14.6.

I. Odpověz na otázky celou větou. 

1. Was darfst du nicht?

.................................................................................................

2. Was möchtest du machen?

.................................................................................................

3. Willst du Flöte spielen?

..................................................................................................

4. Musst du Hausaufgabe machen?

..................................................................................................

II. Chtěl / a bys vědět, kolik je hodin. Jak se zeptáš?

............................................................................................................................

III. V krátkých větách popiš svůj den. (osobu použij "ich", pozor na správný tvar 
slovesa)

7:30 aufstehen ...............................................................................................................

8:00 Schule anfangen......................................................................................................

12:30 nach Hause gehen..................................................................................................

13:00 zu Mittag essen........................................................................................................

14:00 - 15:00 Hausaufgaben machen...............................................................................

Nachmittag: Freunde treffen..............................................................................................

Abend: fernsehen..............................................................................................................



IV. Přečti si filmový plakát a odpovědi. Utvoř správně otázky.

NEU im KINO

Atlantis

26. 7., 18:15

Shark 2

Ein groβer Monster - Spaβ!

Echt lustig!

1...................................................................... Shark 2.

2...................................................................... Im Atlantis.

3....................................................................... Am 26. 7.

4...................................................................... Um Viertel nach sechs.

5...................................................................... Der Film ist sehr lustig.

- podívej se na další díly videa - Němčina s Němcem - 10., 11. díl 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BNSvst2I28o


