
Domácí úkoly od 6. 4. do 8. 4 2020  

Dobrý den, milé děti,  

děkujeme, jak pracujete a posíláte úkoly. Někteří z vás se s námi ještě nespojili a úkoly neposlali. Tímto vás chceme 

požádat, abyste tak učinili. Potřebujeme zpětnou vazbu. Zároveň je nutné označit každé cvičení jeho číslem a stranou 

(např. 9/6), lépe se pak orientujeme (znáte to přece z hodin). 

Matematika 

Tento týden začínáme matematikou II. díl. Zopakujeme si desetinná čísla a budeme pokračovat v učivu z minulého 

týdne. Na straně 34 opíšeš a doplníš růžové okýnko nahoře (OPAKOVÁNÍ Z MINULÉHO TÝDNE!!!) 

Vezmi si do ruky pravítko a ukaž si 1 decimetr. Teď si ukaž 1 centimetr. 

 1 cm = 0, 1 dm (jeden centimetr = nula celá jedna desetina decimetru) 

Dál doplňuj sám: 

2 cm = ______ dm 

5 cm = _______dm 

8 cm = _______dm 

10 cm = 1 dm 

Opět se podívej na pravítko, ukaž si jeden decimetr a jeden milimetr:  

1 mm= 0, 01 dm (1 milimetr = nula celá jedna setina decimetru) 

12 mm = 0, 12 dm (12 milimetrů = nula celá dvanáct setin decimetru) 

Dál doplňuj sám: 

8mm = ________ dm 

36mm = _______dm 

99mm = _______dm 

100 mm = 1 dm 

34/3 celé vypracovat 

Opiš růžové a žluté okýnko. 34/4, 5 vypracuj 

35/6 ústně, nic nepiš 

36/5 vypracuj podle vzoru: 

A=3, 8  

!!!!!! D= 6, 88 !!!!! 

36/6 vypracuj 

35/12, 13 

 

 

Český jazyk 



Druhy zájmen – opakování 

Posílám odkaz na procvičování zájmen, otevři si tuto stránku a pracuj s paní učitelkou z youtube (zájmena jsou slova 

ohebná, tudíž nemusí být pouze v prvním pádě). Toto cvičení si poslechni dvakrát. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA 

 

Doplň dané zájmeno ve správném tvaru. ( NAPSAT DO SEŠITU ) 

Beze ( JÁ ) tam raději nechoď. Večer se k ( TY ) určitě zastavím. S (VY ) je obrovská sranda. Celou dobu se díval na ( JÁ 

). Přijď ke ( JÁ ) zítra ráno. Líbí se ( TY ) to ? Rozhodli se jet na výlet s ( MY ). Bavili jste se o ( JÁ ) ? (TY ) to patří, ne 

Jirkovi. Dostali jsme od ( VY ) krásný dopis. Přijeďte v létě k ( MY ) na návštěvu. Na něco jsem se ( TY ) ptal. 

 

Druhy číslovek - opakování 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm 

Vyber dvě číslovky určité a dvě neurčité z tohoto cvičení a napiš s nimi věty. Číslovky piš slovy!!! 

Skloňování číslovek dva, dvě 

Strana 138 přepiš tabulku do sešitu a rámeček Pamatuj si. Nauč se číslovky skloňovat a vypracuj do sešitu cvičení 1. 

Sloh 

Vím, že jste si v informatice založili e-mailovou adresu. Z této mi pošlete krátkou zprávu na můj školní e-mail. 

Minimálně pěti větami popíšete, jak se máte. Vzor najdeš na straně 127 ve cvičení 3. Pozor na čárku za oslovením a 

nezapomeň v závěru na svůj podpis. Už se na zprávy moc těším, protože je mi po vás smutno ☹. 

Vlastivěda 

Milé děti, připravila jsem si pro vás malý testík. Do sešitu odpovíš písemně celou větou na následující otázky (zadání 

otázek opisovat nemusíš): 

1. Ve kterém století žila Marie Terezie? 

2. Jaké reformy vydala Marie Terezie? 

3. Jaké změny přinesl poddaným patent o zrušení nevolnictví a kdo jej vydal? 

4. Kteří spisovatelé sbírali lidové pohádky a pověsti? 

5. Jak se jmenovalo první české nakladatelství, které vydávalo české knihy a noviny? 

6. Za co bojovali čeští vlastenci v době Národního obrození? 

Zápis do sešitu (opiš a hned se nauč 😊) 

Průmyslová revoluce – továrny 

Revoluce je zásadní změna, nastavení nového pořádku. Vznikaly první továrny – velké haly, ve kterých se pomocí 

strojů vyrábělo více výrobků než v manufaktuře. 

Vynálezy:  

1. parní stroj – stroj na parní pohon, první parní stroj u nás sestrojil F. J. Gernster 

2. lodní šroub – Josef Ressel 

https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm


3. ruchadlo – typ pluhu, kterým se půda nejen kypřila, ale i obracela. Vynalezli bratranci Veverkové. 

Mezi významné osobnosti patřil i František Křižík, který byl nazýván „český Edison“ a využíval ve svých vynálezech 

elektřinu. 

 

 

Přírodověda - ZÁPIS 

ČLOVĚK 

Člověk patří do skupiny savců a řadíme jej mezi obratlovce, protože má páteř složenou z obratlů. 

 Vypiš z učebnice na straně 53 základní životní znaky člověka (je jich 7). 

 

To je na tento týden vše !!! 

 

Milé děti, přeji vám pěkné Velikonoce! Těším se, až mi napíšete něco o sobě! Pokud máte nějaké dotazy, klidně mi 

napište na školní e-mail, nebojte se zeptat! Opravdu se mi po vás stýská a doufám, že než mi odejdete na 2. 

stupeň zažijeme spolu i nějakou tu naši třídní srandu 😊. 

                                                                                                                                        Vaše paní učitelka Radka Mynaříková 

 

 

 

 

 


