
Domácí úkoly 15. 6. – 23. 6. 2020 

Posílám poslední domácí úkoly. 

ČESKÝ JAZYK 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (nadpis, zápis) 

Pokud je v několikanásobném podmětu (ve vykonavateli děje) podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme 

–i. 

Např. : V lese pobíhali jeleni a laně. Petr, Zuzka a Janička zpívali písničku. 

Pokud v několikanásobném podmětu (ve vykonavateli děje) není podstatné jméno rodu mužského životného, 

píšeme v přísudku –y. 

Mapř. : Smrky a modříny rostly na kraji lesa. (Smrk, modřín – mužský rod neživotný) 

Natálka, Alena a Věra cvičily na kruzích. (Natálka, Alena, Věra – rod ženský) 

Kočka a kotě zůstaly v teple u kamen.  

Pokud jsou v několikanásobném podmětu podstatná jména středního rodu čísla množného, píšeme v přísudku – a. 

Štěňata a koťata si hrála s míčem. 

Vše si pořádně přečti na straně 186, rámeček Pamatujte si. 

186/3 Vypracuj písemně do sešitu, opiš a doplň. 

190/1 , 2 Vypracuj písemně do sešitu, opiš a doplň. 

191/4 Vypracuj písemně do sešitu, opiš a doplň. 

ČTENÍ – ČTENÁŘSKÝ DENÍK 

Jistě víte, že za každé pololetí jste měli přečíst knihu a zapsat do čtenářského deníku. Prosím, pošlete mi všechny 

vaše zápisy přečtených knih za 5. ročník. 

 

MATEMATIKA 

Násobení desetinných čísel přirozeným číslem. Zhlédni video, navede tě do nového učiva. 

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

32/2, 6, 7, 8 

33/ 1, 4,8, 9,  

33/ 14 Pořádně se zamysli, jak příklady vypočítáš, vždy si proveď zkoušku. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Opakování člověka – odpověz písemně do sešitu na tyto otázky: 

1. Čím je mozek chráněn? 

2. Co chrání srdce a plíce? 

3. Který sval nelze ovládat vlastní vůlí? 

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


4. Co umožňuje člověku dýchat? 

5. Popište důležitost krve pro lidský organismus. 

6. Proč jíme zdravě a pijeme dostatečné množství tekutin? 

7. Jak vylučujeme odpadní látky z těla? 

8. Které ústrojí lidského těla umožňují vnímat okolí? 

9. Které ústrojí řídí veškeré dění v lidském těle? 

10. Jakými změnami budeš procházet v období puberty? 

 

VLASTIVĚDA 

Obnovení demokracie 

Dne 17. listopadu 1989 proběhla tzv. Sametová revoluce. Bylo založeno Občanské Fórum (OF), které požadovalo 

změnu režimu a odstoupení komunistické vlády. Hlavní osobností OF byl Václav Havel. 

V prosinci 1989 komunistická vláda odstoupila, do země se vrátila svoboda a demokracie. Prezidentem republiky se 

stal Václav Havel. 

Dne 1. ledna 1993 se Československá republika rozdělila na dva státy – Českou republiku (ČR) a Slovenskou republiku 

(SR). 

Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky. 

Druhým prezidentem ČR byl : _________________________________________ 

Nynějším prezidentem ČR je: __________________________________________ 

 

Milé děti, máte to za sebou, uf. 

 
Pro vysvědčení si přijdete všichni poslední den v červnu, to je v úterý 30. 6. 2020. V případě pěkného počasí si 

rozdáme vysvědčení venku. Pokud bude pršet, dám vám vědět, jak proběhne předání vysvědčení. Předání vysvědčení 

proběhne v 8. 00 hod. Učebnice se neodevzdávají, zůstávají do šesté třídy. Budete z nich v září opakovat učivo, které 

jsme probírali v koronavirovém období. Takže pro vysvědčení si přijďte všichni a bez učebnic. 

Ve středu 17. 6. 2020 od 10:00 do 11:00 hod si vyzvedněte v hlavním vchodu u pana vrátného výtvarné potřeby, 

výkresy a tělocviky. 

Vaše paní učitelka Radka Mynaříková 

 

 


