
Domácí příprava od 18. 5. do 22. 5. 2020 

Milé děti, 

máme před sebou poslední týden před nástupem některých z vás do školy. Kdo nenastoupí, má i 

nadále distanční výuku. Vy, kteří jste se již rozhodli nastoupit, nezapomeňte se přihlásit ke studiu do 

18. 5. 2020 a první den vezměte s sebou Čestné prohlášení o svém zdraví. 

Český jazyk 

Rozkazovací způsob – opakování 

Vytvoř 5 vět, kde použiješ sloveso v rozkazovacím způsobu. 

Tvary podmiňovacího způsobu - zápis(strana 156 – 158) 

(Učivo již znáte, jen si jej pořádně zopakujeme.) 

 ČÍSLO JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ 

1. OSOBA pil bych pili bychom 

2. OSOBA pil bys (umyl by ses, zpíval by 
sis) 

pili byste 

3. OSONA pil by pili by 

 

Sloveso v podmiňovacím způsobu vyjadřuje děj, který by mohl nastat.  

POZOR! Tvar byste - píše se dohromady!!! 

smát se – smál by ses 

zpívat si – zpíval by sis 

POZOR NA PSANÍ TĚCHTO SPOJEK!!! ABYCHOM, ABYSTE, KDYBYSTE. 

strana 157, cvičení 1 – vyhledej jen 5 sloves v podmiňovacím způsobu a napiš je do školního sešitu. 

Další cvičení (není z učebnice): 

Slovesa převeď do podmiňovacího způsobu v dané osobě a čísle a vytvoř s nimi věty: 

učit se – 1. os., č. j. 

číst si – 2. os., č. j. 

hrát – 1. os., č. mn. 

umývat – 2. os., č.mn. 

uklízet – 3. os., č. j. 

Dobrovolný úkol: 

Kdo zvládne správně splnit cvičení 2 na straně 157 – 158, obdrží velkou jedničku. Tohle cvičení je  

těžké  . 

 



Sloh (zápis) 

Vypravování  

- má posluchače nebo čtenáře seznámit s nějakým dějem 

- používáme slovesa v minulém čase 

- jestliže chceme vypravování oživit, užijeme i sloveso v přítomném čase (oba časy bychom 

neměli libovolně střídat) 

- můžeme použít i přímou řeč 

Napiš krátké vypravování na toto téma: 

KORONAVIROVÉ DOMÁCÍ STUDIUM - NADPIS 

Osnova (celou osnovu přepiš do sešitu a potom začni psát vypravování) 

- úvod (Proč se uzavřely školy, reakce, pocity, nálady.) 

- stať (Vypravování o mém distančním studiu a trávení volného času.) 

- závěr (Zhodnocení této nikým neočekávané situace -  pozitiva, negativa.) 

Tato osnova vás navede, o čem máte psát. Nezapomeňte na 3 odstavce. 

Matematika (III. díl) 

Stana 18, cvičení 1 a, b, c 

Strana 18, cvičení 3, 4, 5, 7, 10 

Strana 19, cvičení 1 

Geometrie  

Strana 16, cvičení 4 – narýsuj do sešitu 

Přírodověda 

Vylučovací soustava – nadpis, zápis (strana 62) 

Odpověz na danou otázku do sešitu: 

Proč je zdravé přijímat hodně tekutin? 

____________________________________________________________________ 

Vylučovací soustavu tvoří: 

- ledviny 

- močovody 

- močový měchýř 

- močová trubice 

Překresli obrázek z učebnice (strana 62) a popiš. 

Denně je potřeba vypít 2 – 3 litry tekutin. Škodlivé látky se vylučují z těla ven také potem.  



Vlastivěda 

Život za I. světové války 

- muži museli narukovat na frontu 

- děti a ženy pracovaly na polích 

- zaveden přídělový lístkový systém na potraviny a spotřební zboží 

- zhoršila se úroveň vyučování 

- šířily se epidemie smrtelných nemocí 

Legie 

Od roku 1917 se začaly v Rusku, Francii a Itálii vytvářet československé legie. Vstupovali do nich 

bývalí vojáci Rakousko – Uherska (Češi a Slováci).  

Velkou roli ve válce sehrál vstup Spojených států amerických na stranu Velké Británie a Francie a ti 

společně porazili Rakousko – Uhersko a Německo. 

Již v průběhu I. světové války se čeští politici – T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik 

zabývali myšlenkou na vznik samostatného československého státu. 

V listopadu 1918 – konec I. světové války. 

 

 

To je pro tento týden vše. Věřím, že se s většinou z vás uvidím ve 

škole. 

Tento týden bude videokonference přesunuta na čtvrtek dle 

následujícího rozpisu. V úterý nebude.  

 

16. 00 hod 16. 15 hod 16. 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. 

 

Úkoly prosím zasílejte do neděle 24. 5. 2020. 

Vaše paní učitelka Jana Popovičová 

 

 

 

 


