
Podklady pro domácí přípravu 5. ročníky: na týden : 15.6.- 19.6.2020 

DŮLEŽITÉ!!!! 

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26.6.  

O způsobu předání vysvědčení a odevzdání učebnic budete 

informováni nejpozději 19.6. na webu školu. 

 

ČJ 
 

1. uč. 74/ 3 – dokonči - do závorky piš tvar vzoru   (do ČJ-D) 

 

2. uč. 74/ 6  (do ČJ-D) 

 

3. Rozkazovací způsob u sloves  

  uč. 92 – prostuduj si tabulku nahoře 

 
4. Přepracuj a doplň tabulku   (do ČJ-D) 

 

Rozkazovací způsob 

 2. os., č.j. 1.os., č.mn. 2.os., č.mn. 

psát piš! pišme ! pište ! 

cvičit    
hodit    
běžet    
nosit    
koupit    
zamykat    
být    
bít    
mýt    
mít    



 

M  

1. Přečti desetinné zlomky a potom je zapiš desetinným číslem.  (do M-D) 

 

 

2. Zapiš desetinná čísla na desetinné zlomky:  ;   (do M-D) 

a)    2,58    b)        0,8    c) 42,3 

     35,7                         5,76          0,65 

       0,4              56,74          8,32 

   453,78                   1 215,39        10,08 

 

3. uč. stará 130/ 3 – Slovní úloha – Novákovi si chtějí…     (do M-D) 

          nová 139/ 3 – Slovní úloha – Novákovi si chtějí… 

 

4. uč. stará 127/ 7 – Jak dlouhou stranu…    (do M-D) 

          nová 136/ 7 – Jak dlouhou stranu… 

5. Pravoúhlý trojúhelník – prostuduj a vyznačené části zapiš do geometrického sešitu 

(odvěsny, přepona), vypracuj cv. 8. , 9.  



 

 

Napiš nadpis 

Překresli trojúhelník a popiš 



 

Cvičení 8. a 9. – pracuj do geometrie. 



VL – přečíst si v učebnici str. 68,69,70,71. Pak opsat poznámky. 

Cestovatelé a objevitelé 

Marco Polo („marko polo“)-benátský kupec a cestovatel, který se proslavil 

svými cestami po Číně. Byl prvním Evropanem, který podrobněji popsal 

východní Asii. 

 

Kryštof Kolumbus -  italský mořeplavec, objevil nový kontinent –Ameriku 

(roku 1492). 

Fernao de Magalhaes („fernau de magaljanš“)- portugalský mořeplavec. Poprvé 

obeplul celou Zeměkouli a jeho výprava potvrdila, že Země je kulatá.  

Vasco de Gama („vasko da gama“)- z Portugalska, dorazil první do Indie. 

James Cook („džejms kůk“) – anglický námořník, důkladně prozkoumal celý 

Tichý oceán a objevil Austrálii. 

Robert Edwin Peary („píry“)- americký polárník , který jako první dosáhl  

severního pólu  r. 1909. 

Roald Amundsen – norský polárník, který roku 1911 zdolal jižní pól. Na 

zpáteční cestě zahynul.  

Edmund Hillary – horolezec z Nového Zélandu, r. 1953 „dobyl“ nejvyšší horu 

světa Mount Everest v Himalájích. 

Na“ youtube“ jsou spousty dílů „Byl jednou jeden….objevitel“. 

Vl –   Ps str. 11/4,5 

                 str.13 

Př – PS str. 54/2 

                     54/3 přečti si článek a na papír napiš odpovědi na tyto otázky: 

1.Co je to numismatika? 

2. Jak se jmenovaly první české peníze, kdo a z čeho je razil? 

3.Co to byly „bankocetle“-co o nich všechno víš? 

 
 



 

ČJ – Správná řešení úkolů – týden  8.6. – 12.6. 2020 

 

74/3 

prsten z ryzího (jarního) zlata, uč se cizím (jarním) jazykům, lesní (jarní) včely, na 

poznávacích (jarních) výletech, nervózní (jarní) dospělí, mezi bosými (mladými) 

chlapci, z husích (jarních) vajec, u velrybích (jarních) mláďat, do syslí (jarní) nory, 

slyšíme tetřeví (jarní) tokání, ostré krokodýlí (jarní) zuby 
 

137/7 a)  

Na výlet jsme nejeli, protože začalo pršet. V1, protože V2. 

Radek dostal sice slíbené kolo, ale nelíbila se mu barva. V1, ale V2. 

Děvčata okopávala zeleninu, zatímco chlapci sekali trávu. V1, zatímco V2. 

Nejvíce hub letos rostlo tam, kde často pršelo. V1, kde V2. 

Na prázdniny se chlapci těší, i když nepojedou letos na tábor. V1, i když V2. 

Ráno jsme sbalili stany a vydali se domů. V1 a V2. 
 

137/7 b 

Dědeček měl narozeniny, takže jsme mu poslali blahopřání. V1, takže V2. 

Šli jsme po louce, kudy k řece vedla stará cesta. V1, kudy V2. 

Měl jsem obavy, aby si to ještě nerozmyslel. V1, aby V2. 
 

42/7 

měsíc, změna, pomněnka, úsměv, potmě, dojemně, změřit, náměstí, odměna, 

příjemně, městečko, měkký, v domě, směšný, připomněli si, rozumět, vyměnit, 

domněnka, upřímně, tamější, měl, paměť, směr, zeměkoule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


