
Podklady pro domácí přípravu 5.ročníky: na týden 6.4. – 10.4.2020 

Čj – opakování slovních druhů 

      uč. 54/10         (piš do Čj – D)     

     - opakování přídavných jmen odvozených příponou –ský, -ští   

      uč. 33/ 2 a)       (piš do Čj – D) 

     - PŘÍDAVNÁ JMÉNA – poznávání přídavných jmen tvrdých  (piš do Čj – D) 

Vypiš přídavná jména do 3 sloupečků podle rodů. (Rod přídavných jmen určují podstatná 

jména). 

 
mladý muž, mladá žena, mladé víno,bílá pastelka, chytrý žák, rozbité vajíčko, syrové těsto, 

veselý člověk, hladové dítě, lysá hlava, radostný zážitek, obrázková knížka, úrodné pole, starý 

hrad, tvrdý nerost, bystré oko, náročná úloha, bylinkový čaj, vítězná bitva, ovocná zmrzlina, 

čokoládový dort, listnatý strom, studené jaro, nové koště, pravá ruka, bramborová kaše, 

rozlité mléko, zlomená noha, věrný pes, velké město 
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Teď už umíš určit rod podstatných jmen.  

Zkus si určit také pád, číslo a rod přídavných jmen (vše se řídí podle podstatného jména). 

s pracovitou maminkou –  

o chytrém Honzovi –  

malému kuřátku -  

viděl červený autobus -  

 

Denně čti vlastní knihu  

 



M – opakování písemného sčítání a odčítání 

      uč. 69/ 26    (piš do M-D) 

      uč.  69/ 14 (zápis, výpočet, odpověď)  (piš do M-D) 

     - převody jednotek 

      uč. 102/ 19 

 

Pokud máš možnost úkoly naskenovat, nebo ofotit do mobilu apod.  

Pošli je své třídní paní učitelce na e-mail: vaclavovicova@zs-kdyne.cz 

                      prokupkova@zs-kdyne.cz 

                      jesatkova@zs-kdyne.cz 

             machalkova@zs-kdyne.cz 

PŘ – opiš si do sešitu nové poznámky, nauč se je. Pokud máš možnost, mrkni do encyklopedie či na 

internet na obrázky k tomuto tématu. 

 V PS str. 47/4(cvičení pro Tebe i rodiče). Opět doporučuji naukové video – „Byl jednou jeden život 

– dýchání“. 

Dýchací soustava 

Tvoří ji dýchací cesty (dutina nosní/ústní , hrtan, průdušnice, dvě průdušky)a dvě plíce. 

Nadechujeme se buď nosem či ústy.  

Nosem je to výhodnější: jsou zde drobné chloupky, které zachycují prach + nečistoty+ vzduch se zde 
předehřívá . 

K životu (dýchání) potřebujeme kyslík. Mozek vydrží pouhých cca 5minut bez kyslíku (aniž by došlo 
k jeho poškození). Kyslík nám v těle rozvádí krev. 

Co tělu škodí? 

a) kouření – velmi škodlivý zlozvyk – kouř z cigaret obsahuje drogu (nikotin), která ničí plíce a 

člověk se na ní stane závislým. Je velmi těžké pro kuřáka přestat kouřit. 

b) dlouhodobý pobyt v prašném a znečištěném prostředí- může časem způsobit i rakovinu plic 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VL -  pročti si U str.44/45 (některé informace jsou již zastaralé,ale neboj, poznámky jsou 

aktuální), opiš si poznámky do sešitu. Nemusíš umět zpaměti, ale umět vše ukázat na 

mapě! PS str. 8,9 

Evropa (neboli „starý kontinent“) 

Světadíly (6): Afrika, S Amerika+J Amerika, Antarktida, Asie, Austrálie, Evropa 

mailto:vaclavovicova@zs-kdyne.cz
mailto:prokupkova@zs-kdyne.cz
mailto:jesatkova@zs-kdyne.cz
mailto:machalkova@zs-kdyne.cz


Náš světadíl = Evropa, leží na severní polokouli.  

Název „Evropa“ pochází ze slova „ereb“, které znamenalo „země, kde slunce zapadá“. 

Je to druhý nejmenší světadíl (10 milionů km2) a zároveň druhý nejhustěji zalidněný (700milionů 

obyvatel). Hranice: 

1) Východ -  pohoří Ural (hranice s Asií), dohromady se označují Euroasie 
2) Sever – Severní ledový oceán 
3) Západ – Atlantský oceán 
4) Jih – Středozemní moře 

Evropa má poloostrovy (např. Skandinávský, Pyrenejský atd.) i ostrovy (např. Britské, Island, Kréta 

apod.)Pohoří  - nejvyšší jsou Alpy (zde nejvyšší hora Evropy -Mont Blanc4810m.n.m.), dále 

Karpaty,Pyreneje. Řeky  - nejdelší i největší je Volha (Rus.)Jezera – největší Ladožské (Rus.) 

Další evropské rekordy: 

Nejvyšší činná sopka: Etna 3370 m.n.m. 

Největší stát : Rusko 

 

 

ČJ – Správné řešení vybraných úkolů – týden 16. - 20.3.2020 

 
UČ 39/ 9 

 
vyslechli jsme zprávu z rádia, sblížil se s kamarády, sběratel hmyzu, vykračoval si s rukama v 

kapsách, s radostí jsme sebrali všechny houby, nebyl s tvou písemnou zprávou spokojen, sbil z prkna 

ohradu pro dobytek, smířil se s nepřítelem, schovej lístek se stvrzenkou, spravené přístroje byly 

prodány se slevou, smaž z tabule zápis i s datem, cvičenci naráz vzpažili, seškrábat zbytek omítky, 

sběh lidí na ulici 

 
UČ 45/ 3 

 
zajistit odbyt, zabitý voják, nerozbité sklo, byl bych přišel, líbivá melodie, válečný dobyvatel, 

krupobití, rozbitý nábytek, bijící hodiny, bývalé bydliště, vybílený byt, bílá kobylka, odbýt práci, 

prohraná bitva, přibít hřebíky, sbírejte byliny, bývalý spolužák, nevybírej si, neobyčejný zážitek, bicí 

nástroje, hbitý žák, nikoho nepřibírej, starobylé obyčeje, zabitý býk, úbytek a přebytek, spotřebitel, 

líbil se 

 
UČ 46/ 7 

 
mylná zpráva, namydlené ruce, medvídek mýval, poraněná mícha, milí přátelé, horský průsmyk, 

obtížný hmyz, zlomyslný Jaromír, mířím přesně, kosmický let, mydliny, malý myšák, minerální voda, 

miska jahod, drobné mince, samé nesmysly, zmizelé město, tmavá místnost, krmivo pro rybičky, utáhl 

smyčku, citlivé místo, světlá mýtina, můžeš se mýlit, nezamykej, míč, vysmýčit byt, my se nemýlíme, 

pomoz mi 

 

 



 

M – Správné řešení vybraných úkolů – týden 16. - 20.3.2020 
 
UČ 66/ 9 

 
Zkontroluj na KALKULAČCE – příklady však budou mít ,,ocásek“ a zkoušku. 

 
UČ 67/ 14 

 
38 250 : 85 = 450  Zk.: DOPLŇ 

   425 

      000 

          0 

 
 Muselo být rozmístěno 450 značek. 

 
 
 450    400500 

        • 890      56740 

      _______          ___________ 

       40500    457240 

     3600 

   _________ 

     400500 

 
 Vybudování značení stálo 457 240 Kč. 

 
 
 UČ 67/ 17 

 
(350 + 10) : 90 + 6 = 360 : 90 + 6 = 4 + 6 = 10 

 
1 000 : (231 + 19) + 16 = 1 000 : 250 + 16 = 4 + 16 = 20 

 
(130 + 500) : (324 – 254) = 630 : 70 = 9 

 
420 : (2 • 5 + 50) – 10 = 420 : (10 + 50) – 10 = 420 : 60 – 10 = 7 – 10  NEVYCHÁZÍ 

 
(400 + 10 + 70) : (15 • 4) = 480 : 60 = 8 

 
500 – 2 • (30 + 56 – 16) = 500 – 2 • 70 = 500 – 140 = 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČJ – Správné řešení vybraných úkolů – týden 23. - 27.3.2020 
 
UČ 41/ 1 

 
Široký vjezd, maminčino objetí, obětavý pomocník, věrný přítel, dvě zpěvačky, vjeli jsme do příkopu, 

vysoké napětí, běž, rychle, významný objev, pěstuje květák, nová větrovka, dálniční objezd, pěna do 

koupele, známý vědec, ztratit vědomí, rozsáhlé vědomosti, zpívající písnička. 

 
UČ 47/ 12 

 
Pilou řežeme, pilníkem pilujeme. Linda bydlí v Písku. Včely sbírají pilně pyl. Polštář byl ušit z 

pytloviny. Kopytníci jsou zvířata, která mají kopyta. Dělíme je na sudokopytníky a lichokopytníky. 

Pytlák si odpykal trest. Na staveništi vidíme pytle s cementem a hromady písku. Pan Pivoňka se při 

chůzi opírá o hůl. Vrabci se čepýří. Slepíš mi propisovací tužku? Kaktus má pichlavé ostny. Nepíchni 

se o trní. 

 
UČ 48/ 18 

 
vyviklaný zub, ustanovit službu, přežvýkavec, laso zasvištělo vzduchem, vinný sklep, malá mořská 

víla, otvírací doba, kostelní vížka, musíš zavolat, vesele si zavýskl, nadmořská výška, vítězný 

vojevůdce, vidím dobře, musí mu vykat, malý Vítek, visutý most, vítáme vás, ničivý vichr, svíjel se v 

bolestech, známá povídka, odstranit špatné návyky, zapadlá víska, výročí vítězné bitvy, visací zámek, 

zlý závistivec, nehvízdej 

 
 
UČ 140/ 6  

a) 

na našem poli, mezi šelmy, orli a sovy lovili drobné savce, vyryjeme bulvy červené řepy, ředitelství 

školy, červi hlodali v mrkvi, na konci chodby, v konvi s vodou, nechutnalo to ani psovi, dával mu 

signály, přijal posly, loví ryby, kilo broskví, rozmanitými zájmy a zálibami, s Italy a Francouzi, rysi 

lovili tetřevy, oba poločasy skončily, ke knězi, s barevnými skly, vypustili poštovní holuby, holubi 

přiletěli 

b) 

 savce – 4. p. , č. mn. , r. m. živ. , vzor muž 

 řepy – 2. p. , č. j. , r. ž. , vzor žena 

červi – 1. p. , č. mn. , r. m. živ. , vzor pán 

 konci – 6. p. , č. j. , r. m. než. , vzor stroj 

 konvi – 6. p. , č. j. , r. ž. , vzor píseň 

 vodou – 7. p. , č. j. , r. ž. , vzor žena 

 broskví – 2. p. , č. mn. , r. ž. , vzor píseň 

 tetřevy – 4. p. , č. mn. , r. m. živ. , vzor pán 

 skly – 7. p. , č. mn. , r. stř. , vzor město 

 
 
 

M – Správné řešení vybraných úkolů – týden 23. - 27.3.2020 
 

UČ 59/ 2  

Zkontroluj na KALKULAČCE – příklady však budou rozepsané. 

 

 



 

 
ČJ – Správné řešení vybraných úkolů – týden 30.3. - 3.4.2020 
 
UČ 48/ 19 

 
vynález, višňovka, výzbroj, viditelný, vyzdívka, vybarvil, výhra, viník, vinice, více, vyviklat, vyvíjet 

se, vyzvědač, vysavač, výjimka, vina, vynikající, vyhrožuje, vydlabat, vývoz, vyzdobit, výběr, 

vinohrad, vichřice, výrobek, vynález, výslech, výdaj, vidle, vidlička, výmysl, výdělek, vyprávěl, 

vybírej, vyvolat, výfuk, vyšívat, výzdoba, výpověď, výborný 

 
Mluvnické kategorie sloves 

 
píšeme – 1. os. , č. mn. , čas přítomný 

slyšela jsem – 1. os. , č. j. , čas minulý 

přečteš – 2. os. , č. j. , čas budoucí 

půjdete – 2. os. , č. mn. , čas budoucí 

běhali – 3. os. , č. mn. , čas minulý 

smát se – infinitiv 

pláče – 3. os. , č. j. , čas přítomný 

budete plavat – 2. os. , č. mn. , čas budoucí 

nakreslil – 3. os. , č. j. , čas minulý  

zpívám – 1. os. , č. j. , čas přítomný 

shlukovali jsme se – 1. os. , č. mn. , čas minulý 

 

M – Správné řešení vybraných úkolů – týden 30.3. - 3.4.2020 
 
UČ 68/ 18 

a) 198 : 11 = 18 Kč (limonáda) 

    66 : 22 = 3 Kč (rohlík) 

    195 : 15 = 13 Kč (sušenka) 

    98 : 7 = 14 Kč (jogurt) 

    27 : 3 = 9 Kč (mouka) 

 
b) 198 + 66 + 195 + 98 + 27 = 584 Kč 

 
 Maminka za celý nákup zaplatila 584 Kč. 

 
c) 3 • 100 + 5 • 50 + 4 • 20 + 6 • 5 = 300 + 250 + 80 + 30 = 660 Kč 

 
 Ano, peníze mamince stačily. 

 
d) 4 • 18 + 5 • 3 + 2 • 14 = 72 + 15+ 28 = 115 Kč 

 
Maminka by zaplatila 115 Kč. 

 
 
UČ 68/ 21 

Zkontroluj na KALKULAČCE – příklady však budou mít ,,ocásek“ a zkoušku. 

 
 
 


