
Domácí úkoly od 5. 4 do 8. 5. 2020 – ČJ, M, PŘ, VL 

Milé děti, 

opět vás po týdnu zdravím a posílám úkoly. Tento týden je opět státní svátek (8. května 1945 byla 

podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto se tento den považuje za konec druhé 

světové války).  

Videohovory každé úterý: 

10. 00 hod 10. 15 hod 10. 30 hod 

Vanessa Š., Ema, Eliška, 
Viktor, Klárka, Tina, Kája 

Matyáš, OndraV., Ondra P., 
Ríša, Přemek, Adam 

David, Broňa, Nelča, Sabča, 
Zuzka Š., Zuzka M., Max Ž. 

 

Stále platí má nabídka, že v úterý a ve čtvrtek mi můžete volat pomocí videohovoru v době od 9. 00 do 11. 

00 hod, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat ohledně výuky nebo mě jen chtěli vidět a pokecat .  

Matematika 

Sčítání desetinných čísel jste zvládli dobře, takže se tento týden zaměříme na odčítání desetinných čísel. 

Budeme opět pracovat se zeleným – II. dílem učebnice na straně 50 a 51. Nejprve budeme odčítat zpaměti 

(na řádek) a potom písemně (pod sebe).  

Odčítání desetinných čísel zpaměti – na řádek 

Strana 50, cvičení 1 – pouze projít očima. Zhlédni video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8UFDZW0es9k 

Strana 50, cvičení 2. 3 – vypracovat do sešitu 

Odčítání desetinných čísel písemně – pod sebe 

Zhlédni video, potom začni pracovat. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnJvy-ZBT2k 

Strana 50, cvičení 5 – vypracovat do sešitu 

Strana 51 – přečíst růžový rámeček 

Strana 51, cvičení 6 – vypracovat do sešitu (Nezapomeň napsat správně pod sebe desetiny, setiny a 

vyznačit desetinnou čárku.) 

Strana 51, cvičení 15 – slovní úloha – vypracuj do sešitu. 

Strana 51, cvičení 17 – vypracuj do sešitu 

 

Český jazyk 

Tento týden se zaměříme na čas minulý. Do sešitu si udělej nadpis Čas minulý a opiš si žluté okénko ze 

strany 153 (Zopakujte si). 

Strana 153, cvičení 2 – vypracuj do sešitu a převeď do minulého času (Údolím protékaly dvě horské 

bystřiny.) 

Strana 154, cvičení 3 – vypracuj do sešitu (Proč ses smál?). 

 

Přírodopis 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/clanek.phtml?id=698911
https://www.youtube.com/watch?v=8UFDZW0es9k
https://www.youtube.com/watch?v=fnJvy-ZBT2k


Zhlédni video, navede tě do nového učiva https://www.youtube.com/watch?v=XbE5uhiYJn0 

Oběhová soustava – nadpis, zápis 

Oběhovou soustavu tvoří: srdce, cévy, krev. 

1. Srdce – sval, který pracuje jako pumpa a neustále se smršťuje a roztahuje. Tím pohání tok krve v těle. 

Udělá přibližně 70 až 80 tepů za minutu. 

2. Cévy – Délka všech cév v lidském těle je přibližně 100 000 km. Nejtenčí cévy jsou vlásečnice. Tepny 

rozvádí okysličenou krev od srdce. Žíly vracejí odkysličenou krev zpět do srdce 

3. Krev – prostřednictvím srdce a cév rozvádí do těla kyslík, živiny a další látky. Odvádí z těla oxid uhličitý a 

jiné škodliviny. Čtyři základní krevní skupiny (A, B, AB, 0) objevil český lékař Jan Janský. Dospělý člověk 

má v těle 4 – 6 litrů krve. 

 

Vlastivěda 

Napiš do školního sešitu, kde se ve Valašském Meziříčí a jeho blízkém okolí nachází pomník, pietní místo 

nebo pamětní deska určená pro uctění památky obětí II. světové války. (Zeptej se prarodičů a rodičů, zda 

znají z vypravování nějaké informace o II. světové válce.)  

Vzdělanost a zájmová činnost v 19. století – nadpis, zápis 

Byla uzákoněna povinná školní docházka od 6 do 14 let (tedy o dva roky déle, než doposud). Vyučovalo se 

v češtině i v němčině. Dívky postupně získávaly možnost dále se vzdělávat.  

Systém vzdělávání 

1. obecná škola: 5 let 

2. měšťanská škola: 3 roky 

 

3. střední školy: tzv. reálka, obchodní akademie, speciální školy (např. tkalcovská, sklářská) 

4. vysoká škola 

Na přelomu 19. a 20. století se prosadil umělecký sloh secese.  

Významné secesní stavby v ČR 

Fantova budova Hlavního nádraží v Praze od Josefa Fanty (1901–1909) 

Obecní dům v Praze od Antonína Balšánka a Osvalda Polívky (1905–1911) 

Palác Koruna na Václavském náměstí v Praze (1912) 

Česká kultura byla celosvětově proslulá. Začal vznikat zájmový spolek pro děti Skaut (Junák). 

 

(Dobrovolný úkol: podívej se google obrázky na tyto budovy, ať víš, jak vypadá nádherná secese.) 

 

To je pro tento týden vše, přeji všem hlavně pevné zdraví a budu se na vás všechny těšit zpátky do 
školy (25. 5. 2020). Nemusíte se bát přijít, určitě nebudeme psát žádné testy, spíše si ujasníme, co 
kdo umí a neumí a doplníme mezery ve vzdělání.  

Mám vás moc ráda a těším se na vás! 

vaše paní učitelka Jana Popovičová 

https://www.youtube.com/watch?v=XbE5uhiYJn0

