
Domácí studium 1. 6. 2020 – 5. 6. 2020 

Milí žáci, 

vše nejlepší ke dni dětí! Posílám práci na další týden, všechny úkoly je potřeba poslat do pátku. Tyto 

úkoly posílejte do pátku 5. 6. 2020. Pokud bude zadán i testík nebo úkol na známky a do 5. 6. jej 

neodešlete, budu úkol považovat za nezvládnutý. 

Ve třídě máte věci do Vv a výkresy. Můžete si pro ně přijít vy nebo vaši rodiče ve středu 10. 6. nebo 

17. 6. od 10. 00 do 11. 00. Až přijdete do školy, nahlásíte se u pana vrátného a tam také počkáte. Věci 

vám donese. Informace o předání vysvědčení vám sdělím později. 

Videohovory již dělat nebudeme, v době výuky to není možné. Pokud nebudete něčemu rozumět, 

zavolejte nebo napište mail. 

ČESKÝ JAZYK 

Věta (nadpis, zápis) 

 uspořádaný celek složený ze slov 

 můžeme ji vyslovit nebo napsat 

 vždy obsahuje sloveso 

Základní skladební dvojice 

 je tvořena dvěma členy – podmětem a přísudkem 

 na podmět se ptáme  - Kdo, co? 

 na přísudek se ptáme – Co dělá? 

příklad : Maminka vařila oběd. 

Kdo, co vařila? Maminka (podmět). Podtrhujeme rovnou čarou. 

Co dělala maminka? Vařila (přísudek). Podtrhujeme vlnovkou. 

165/6 a Opiš věty a vyznač podtrhnutím podmět a přísudek (základní skladební dvojici) v každé větě. 

173/3 a, b Vypracuj do sešitu 

Následující základní skladební dvojici doplň slovy do co nejdelší jednoduché věty (jednoduchá věta 

má pouze jedno sloveso): 

příklad: Parník připlouval. – Zámořský parník pomalu připlouval do velkého přístavu. 

Pes ležel. ______________________________________________________________________ 

Slunce svítí. ____________________________________________________________________ 

Maminka vařila. _________________________________________________________________ 

Tatínek bude opravovat. ___________________________________________________________ 

Následující věty opiš a podtrhni základní skladební dvojice. CVIČENÍ BUDE OHODNOCENO. : 

Moje sestra Martina uvařila výborný oběd. Včera si Luboš připravil referát do vlastivědy. Alena bude 

číst své sestře večer pohádku. Nedaleko lesa se na palouku pásly srny. Na modrém nebi plují obláčky.  



MATEMATIKA 

Zhlédni video, navede tě do nového učiva: 

https://www.youtube.com/watch?v=FGzV8DpQ7tg 

Násobení desetinných čísel deseti (nadpis) 

24/4 , 5, 6,  Vypracuj do sešitu 

24/8 Přerýsuj tabulky a doplň 

24/10 Vypočítej první čtyři příklady 

Násobení desetinných čísel stem (nadpis) 

Zhlédni video, navede tě do nového učiva. Nejprve si zopakujete násobení deseti a pak se naučíme  

násobit stem: 

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

25/růžové okénko – přepiš do sešitu 

25/5, 6 Vypracuj do sešitu 

26/1, 7 Vypracuj do sešitu 

Následující cvičení bude ohodnoceno známkou. Jedná se o slovní úlohu. 

24/9 Zápis, výpočet, odpověď do sešitu. 

GEOMETRIE – matematika II. díl 

Zhlédni video, navede tě do učiva : https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo 

Povrch kvádru (nadpis, zápis) 

Opiš a doplň růžový rámeček na straně 54 nahoře. Ústně si projdi postup výpočtu povrchu kvádru 

pod růžovým rámečkem na straně 54. 

TENTO POSTUP SE ZAPISUJE VZORCEM, KTERÝ SI MUSÍME PAMATOVAT :  

S = 2. (a. b + b . c + a . c) 

54/2 Vypracuj písemně do sešitu – zápis, výpočet odpověď. 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Smyslová soustava (nadpis, zápis) 

Pomocí smyslových orgánů vnímáme podněty z okolního prostředí. 

https://www.youtube.com/watch?v=FGzV8DpQ7tg
https://www.youtube.com/watch?v=tBPsmFnhYtY
https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo


Doplň tabulku, pomůže ti učebnice na straně 64 : 

Smyslový orgán: Smysl: Co jím vnímáme? 

oko  
 

 

  
 

Zvuk a pohyb 

 čich 
 

 

kůže  
 

 

  
 

Čtyři chuti: sladká, kyselá, 
slaná, hořká 

 

Smyslové orgány se mohou při úrazech snadno poškodit. K tomu dochází zejména u sluchového a 

zrakového ústrojí. 

 Proto : 

 prostředí, kde žijeme, by mělo být co nejméně hlučné 

 oči bychom si měli chránit před sluncem a poraněním při hrách 

 při čtení a psaní bychom měli dodržovat dostatečnou vzdálenost očí od textu 

 dbáme na dobré osvětlení místnosti 

 

VLASTIVĚDA 

II. světová válka (nadpis, zápis) 

Mnichovská dohoda 

Dne 29. září 1938 Hitler na jednání v Mnichově předložil představitelům Francie, Velké Británie a 

Itálie požadavek, že pohraniční území (Sudety) Československa bude patřit Německu. Zástupci Velké 

Británie a Francie věřili, že pokud Hitlerovi vyjdou vstříc, zabrání tím válce. Vše bylo schváleno 

podpisem. Tuto dohodu Hitler nedodržel. 

Vyhlášení protektorátu Čechy – Morava 

Dne 15. března 1939 Adolf Hitler přinutil prezidenta Emila Háchu,aby souhlasil s předáním českých 

zemí Velkoněmecké říši. Čechy a Morava jsou součást Říše. 

Úředním jazykem se stala němčina, vše kontrolovalo gestapo (německá policie). 

Hitler připravil plán na ovládnutí celé Evropy. 

1. ZÁŘÍ 1939 NĚMECKO NAPADLO POLSKO – tím zahájilo II. světovou válku. 

Německo obsazovalo další evropské země, letecky zaútočilo na Velkou Británii a napadlo i Sovětský 

svaz.  

Bojovalo se nejen v Evropě, ale i v Africe, v Asii a v Tichomoří. 

Vznikaly tajné skupiny např.: Partyzáni – přepadali německé jednotky, ničili mosty a podobně. 



Atentát na Heydricha 

Dne 27. 5. 1942 v Praze spáchali čeští parašutisté atentát na Reinharda Heydricha. Pomsta Němců 

byla krutá. Byly vypáleny a srovnány se zemí obce Lidice a Ležáky. 

 

 

Tak děti, to je pro tento týden vše. Mějte se hezky a pracujte pravidelně. 

Vaše paní učitelka Jana Popovičová 

 

 

 

 


