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st 18. 3. – čt 19. 3. 

Čj – uč. str. 116/cv. 3 – 1. část ( …. štěkot.) Vypiš jen slova, do kterých budeš  doplňovat vynechaná písmena.  
Za každé napiš stručné zdůvodnění – jak se dělá při opravě diktátu. 
 
Tento úkol si opiš a bez jakékoliv nápovědy urči druhy zájmen – používej z názvu druhu první dvě až tři 

písmena (např. osobní – os.) 

já - _____, náš -_____, čí -_____, můj -_____, ničí - _____, kdosi -_____, tenhle -_____, který? - _____, 

ledajaký -_____, tento -_____, oni -_____, ty -_____, týž -_____, jaký? - _____,  

 
 
M – uč. str. 17/cv. 9 b) – vypočítej písemně 2. sloupec 
        str. 17/cv. 4 - slovní úloha – vyřešit a v odpovědi zdůvodnit 
        Geometrie – str. 13/ cv. 4 – vypočítat obvody a obsahy (postupy stejné jako u předchozího úkolu).  
                                    Do odpovědi porovnat, která zahrada  (obvod a obsah) je větší. 
            
                      
Vl – do sešitu stručně (i jedním slovem) písemně odpověď na následující otázky: 
 

1. Hlavní město Německa je… 
2. Do Polska zasahuje …. nížina. 
3. Šumava leží na hranicích těchto států: … 
4. V Rakousku se mluví …  jazykem 
5. Z Lince do Českých Budějovic vedla … dráha. 
6. Varšava je hlavní město … 
7. Čím je známé město Hamburk? … 
8. S kterým státem sousedíme na východě? … 
9. V kterém pohoří bys hledal Gerlachovský štít? … 
10. Vydáš se na výlet z Česka do Německa. Na kterou světovou stranu pojedeš? … 
11. Na Slovensku se platí … 
12. Které velké evropské řeky pramení v České republice? … 
13. v kterém státu pramení řeky Váh, Nitra a Hron pramení? … 
14. Co mají společného tyto názvy - Vídeň, Budapešť, Bratislava, Řím? 
15. Jakou měnou se platí v Polsku? … 
16. S kterými státy sousedí Česká republika? … 
 
 
Aj – procvičovat si učivo na „projectonline…“ – Zatím jsem tam moc velkou účast neviděla! 
        Opakovat si slovní zásobu 4B. 
         uč. str. 43/cv. 4 b) tabulka -  tvoření záporu pomocí „do not = don´t“  
                                                         - obě možnosti jsou správné, platí pro „I,you, we, they“ 
        PS – str. 35/ cv. 3 – podle vzoru z kladných vět udělat záporné, pak napsané věty písemně přeložit do češtiny 
                                            (do sešitu). 
 
Pá 20. 3. 
 

M – uč. str. 17/cv. 7 – opiš si do sešitu tabulky a vyřeš cena po slevách.  
                                        POZOR  na to, co znamenají předložky „po“ a „na“ 
            str. 18/cv. 1 – opiš a vypočítej – pozor na pořadí výpočtů 



 
 
 
Čj – uč. str. 116/cv. 3 –2. část (pokračování z minulého dne „Diváci … žihadlo.“). Opět jen vypiš slova, do kterých 
budeš  doplňovat vynechaná písmena. Za každé napiš stručné zdůvodnění – jak se dělá při opravě diktátu. 
  
 
 
Tento úkol si opiš a bez jakékoliv nápovědy urči druhy zájmen – používej z názvu druhu první dvě až tři 

písmena (např. osobní – os.) 

jaký -_____, on -_____, svůj -_____, váš -_____, který -_____, ten -_____, leckterý -_____, sám -_____, 

co -_____, kdo? - _____, jejich -_____, onen -_____, tentýž -_____, co? -_____, něčí - _____, kdo -

_____, nikdo -_____, jeho -_____, cokoliv -_____, jenž -_____ 

 
 
Aj - procvičovat si učivo na „projectonline…“ 
       Opakovat si slovní zásobu 4B. 
       PS str. 35/ cv. 5 – napiš alespoň deset vět o tom, co děláš během dne. Ve dvou větách i v kolik hodin. 
                                    – musíš použít slova z nápovědy, ke kterým je potřeby přidat vhodné sloveso. 
 
Čj – sloh/čtení – str. 93/ cv. 5 – ke každému druhu knížky doplň 2 -3 názvy knih, které znáš nebo jsi četl 
 
Po 23. 3. 
 
Čj –  uč str. 123 – přečti si pravidlo pravopisu „sebou/s sebou“ (Pamatuj si). Pak si do sešitu opiš a doplň cv. 3.  
 
M – str. 18/cv. 2 – vyřešit slovní úlohu a napsat odpověď 
        str.  18/cv. 9 – vypočítej písemně 1. a 2. sloupec  
 
Aj - procvičovat si učivo na „projectonline…“, pakovat si slovní zásobu 4B.  
       Přidat si slovíčka ze str. 83 /část 4 C – viz SCAN – škrtnutá můžeš vynechat, některá sloučit.        

 
 
       uč. str. 43/cv. 6 věty pod obrázkem přelož písemně do češtiny (čas může psát číslem) 
 
 
 



 
 
 
 
 
Vl – opakování historické části ze 4. ročníku 
do sešitu vytvoř a napiš správné dvojice 

* sjednotitel slovanských kmenů * J. A. Komenský  

* Učitel národů * Karel IV.  

* patron české země * kupec Sámo  

* slovanští věrozvěstové * sv. Václav  

* zakladatel Velkomoravské říše * Cyril a Metoděj  

* husitský vojevůdce * Jan Žižka  

* první český král * Jan Hus  

* Otec vlasti * Mojmír I.  

* kazatel proti odpustkům * Přemysl Otakar I.  

 
Út 24. 3.  
 
M – str. 18/cv. 7 – slovní úloha – vyřešit a odpověď  
        str. 18/cv. 8 – slovní úloha – vyřešit a napsat odpověď 
        str. 18/cv.9 – 3. sloupec – vypočítat písemně 
         
Čj – vrať se ke cvičení 3 ze str. 123  
                  u následujících podstatných jmen urči mluvnické kategorie = pád, číslo, rod, vzor 
     svačinu, pití, strany, stranu, deštník, židli, autobus, nožík, psa 
 
Čj – čtení – str. 89 – práce s textem – do sešitu odpovědět celými větami na následující otázky: 
1. Kdy a jak často se pečou babky? 
2. Kolik korun dostala Johanka na kolotoče? 
3. Jak se jmenuje Johančin kamarád? 
4. Kam vezl Johančin tatínek paní Pochopovou? 
5. Jakou barvu má tatínkovo auto? 
6. Kdo nebo co je Ámos? 
7. Jak bys vysvětlit větu „Když to nikomu nevyžvýkáš“? 
 
 
 
 
     
      
  
 



Přírodověda 5. ročník - Chytrová - 

chytrova@zsdolnikounice.cz -  18. 3. – 24. 3. 2020 
 

Prosím, k tomuto i k předchozímu zadání nebudu posílat žádné řešení. Děkuji za pochopení.  

 

středa 18. 3. 2020 

1. Přečíst v učebnici str. 35 – 38 

2. Zápis opsat do sešitu:  

Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí 

 živá příroda – živočich – obratlovec – savec 

 schopnost složitě myslet, řeč, uvědomělá práce 

 potrava – živiny, voda, vitamíny (A, B, C, D), vláknina, …, cukry (zdroj energie), tuky, bílkoviny 

(maso), minerální látky  

podmínky života:  teplo, světlo, vzduch, voda a živiny 

   vzdělání, kultura, sport, lékařská péče, technické prostředky  

pátek 20. 3. 2020 

1. Přečti si v učebnici Lidské tělo str. 39, Kostra str. 40 – 41, Svaly str. 42 

2. Pusť si video na internetu: https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok  Byl jednou jeden 

život Kosti a kostra (18/24) 

3. Do sešitu zápis:  

Vývojové etapy života 

novorozenec – kojenec - batole – předškolák – pubescence  – adolescence – dospělost – stáří 

Svaly 

- zajišťují pohyb celého těla 

- upínají se na kostru 

- umožňují nám neverbální komunikaci 

- ovládání svalů vůlí 

- některé svaly nejdou ovládat vůlí 
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