
Podklady pro domácí přípravu 5.ročníky: na týden 13.4. – 17.4.2020 

Čj – procvičování přídavných jmen tvrdých 

      Přídavná jména 
 

rod mužský 

(ten) 

rod ženský 

(ta) 

rod střední 
(to) 

 

mladý 

chytrý 

veselý 

radostný 

starý 

tvrdý 

bylinkový 

čokoládový 

listnatý 

věrný 

 

mladá 

bílá 

lysá 

obrázková 

náročná 

vítězná 

ovocná 

pravá 

bramborová 

zlomená 

 

mladé 

rozbité 

syrové 

hladové 

úrodné 

bystré 

studené 

nové 

rozlité 

velké 

 

Tímto způsobem jste minule do ČJ-D rozdělili přídavná jména do 3 sloupců. 

Všimněte si, že přídavná jména rodu mužského mají koncovku -ý,  

                         přídavná jména rodu ženského mají koncovku – á, 

                         přídavná jména rodu středního mají koncovku -é. 

Jedná se o přídavná jména tvrdá. Skloňují se podle vzoru mladý, mladá, mladé. 
 

Do následující tabulky dopiš přídavná jména tvrdá podle rodů v čísle jednotném. 

Pracuj do ČJ -D. 
 

rod mužský rod ženský rod střední 
pomalý   

 tichá  

zdravý   

 líná  

hladový   

malý   

  divoké 

 blízká  

  velké 

 hodná  

 
 
 
 
 
 
 



Seznámíme se s přídavnými jmény měkkými. 
 

Pracuj do ČJ -D. 

Vypiš přídavná jména do 3 sloupečků podle rodů. (Rod přídavných jmen určují 
podstatná jména). 

jarní květ, jarní noc, jarní ráno, včelí med, roční období, rybí polévka, psí bouda, holubí 
křídlo, kozí sýr, hovězí maso, školní rok, cizí žena, parní stroj, základní škola, vosí 
bodnutí, žabí kuňkání, lesní cesta, zimní večer 
 

Přídavná jména měkká 
 

rod mužský 

(ten) 

rod ženský 

(ta) 

rod střední 
(to) 

 

jarní 

. 

. 

. 

 

jarní 

. 

. 

. 

 

jarní 

. 

. 

. 
 

 

 

 

Denně čti vlastní knihu  

 

M – uč.  69/ 14 – oprava uč. 69/ 24  (zápis, výpočet, odpověď)  (piš do M-D) 

     - uč. 102/ 22 (piš do M-D) 

     - uč. 85 – opakuj převody jednotek obsahu (tabulka nahoře) 

     - uč. 86/ 9  (piš do M-D) 

     - uč 70/ 30 (1. sloupeček + Zk.)  (piš do M-D) 

Narýsuj obdélník ABCD: IABI = 64 mm 

       IBCI = 36 mm 

Vypočítej obvod, obsah.  (Náčrt, konstrukce, výpočty, odpovědi.) 

 

 

 

 



Pokud máš možnost úkoly naskenovat, nebo ofotit do mobilu apod.  

Pošli je své třídní paní učitelce na e-mail: vaclavovicova@zs-kdyne.cz 

                      prokupkova@zs-kdyne.cz 

                      jesatkova@zs-kdyne.cz 

             machalkova@zs-kdyne.cz 

V případě, že máte zájem o sadu sešitů ze školy, zastavte se pro ni ve středu 15. 4. 

mezi 10 – 11 hod. 

 

 

PŘ – pročíst si oskenované stránky z učebnice, zapsat poznámky do sešitu, poté 

PS str. 40,41 přečíst odstavec „srdce“, str. 44/2 křížovka,48/1a),b). 

Oběhová soustava 

        Tvoří ji srdce, cévy a krev. 

Srdce je dutý sval, který nepřetržitě pracuje.  

Cévy jsou trubice, kudy proudí krev. 

a) Tepny – jsou cévy, které vedou okysličenou krev od srdce 

b) Žíly – vedou krev bez kyslíku k srdci. Nejmenší žíly = vlásečnice. 

 

Krev 

 = nejvzácnější tekutina na světě. Člověk má v těle asi 4-6 litrů.  

1) Rozvádí kyslík  a živiny do všech orgánů 

2) Odvádí z těla oxid uhličitý+další škodliviny 

Skládá se z krevní plazmy, červených a bílých krvinek a krevních destiček. 

Ledviny pomáhají čistit krev. 

Onemocnění srdce- neprospívá mu kouření, sezení u počítače, alkohol a tučná jídla. 

Dárci krve jsou ti, co jsou zdrávi a darují svoji krev – tím mohou zachránit život. 

Transfuze=náhrada ztracené krve. 

 

VL -  přečti si U str. 46,47. Opiš si poznámky do sešitu. Pak PS str. 20/1, 21/3. Doporučuji 

stránku české televize – www.ctedu.cz (přírodověda,vlastivěda – Evropa atd.) 
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Sousední státy 

               Polská republika 

- Hlavní město Varšava 

- Počet obyvatel: cca 38 milionů 

- Měna: polský zlotý 

- Úřední jazyk: polština 

- Největší řeka: Odra (pramení v ČR) 

 

Spolková republika Německo (SRN) 

-  město Berlín 

-  obyv.: cca 80 mil. 

- Měna: euro 

-  jazyk: němčina 

- Nejvyšší hora: Zugspitze(2962m.n.m.)v Alpách 

- Je zde 16 spolkových zemí (např. Bavorsko, Sasko atd.) 

 

 

Rakouská republika 

-  město Vídeň 

-  obyv.:cca 9 mil. 

- Měna: euro 

-  jazyk: němčina 

- Nejvyšší hora: Grossglockner (3798m.n.m.) 

 

Slovenská republika 

-  město Bratislava 

-  obyv.: cca 5mil. 

- Měna: euro 

- Jazyk: slovenština 

- Hora: Gerlachovský štít (2655m.n.m.)ve Vysokých Tatrách 

Od 1.1.1993 je to samostatný stát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČJ – Správná řešení úkolů – týden 16. - 20.3. 2020 

        Doplněná cvičení 
UČ 46/4 

Pelyněk je léčivá bylina. Libor na horách zlomil obě lyže. Slyšíš mě dobře ? 

Neplýtvej penězi! Voda si v řece líně plyne. Při bouřce se blýská. 

poraněné lýtko, plýtvá elektřinou, Lysá hora, starobylý mlýn, taška z lýka, lyžařský 

vlek, plynový sporák, lýtkový sval, mluví plynně anglicky, hořký jako pelyněk 
 
 

UČ 39/7 a, d 

    5      8      1    7   1         4         1   7     1        5       3 1     5       3     1 

Kouká jako sůva z nudlí. První vyhrání z kapsy vyhání. Co oči nevidí, to srdce 

 

      5         6    3    7    1     5    6   3  7   1      5         3  7   3       5      7  3     6 

 neželí. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Kdo s čím zachází, s tím také  

 

     5 

schází. 
 

 

 
 

ČJ – Správná řešení úkolů – týden 23. - 27.3. 2020 

        Doplněné cvičení 
 

UČ 41/2 

zlomená větev, pěstuji květiny, správná věta, pěnkava zpívá, věrná Bětka, objevení 
Ameriky, skrytá pěšina, pět hodin, zvědavý člověk, největší hříbě 
 
 

ČJ – Správná řešení úkolů – týden 30.3. - 3.4. 2020 

        Doplněné cvičení 
 

UČ 30/6a 

rovinný, stříbrný, prkenný, nevinný, kamenný, nosní, bylinný, denní, vraní, týdenní, 
vinný,  

krocaní, skalní, zákonný, obranný, měsíční, hrdinný, klamný, temný, okenní 
 
 

ČJ – Správná řešení úkolů – týden  6.4. - 10.4. 2020 
 

UČ 54/10 



      6        5      6        3          5        5    3      1          1     3    5       5               

Klidně spíme. Nejprve se pozdravíte. Zabij tu mouchu. Petr to musí udělat.  

 

       5           3       1               5   3  6   8     1         5     3  7    1     7    1 

Ozdobíme si stromeček. Objeví se tu  i  rodiče ? Vyšel si na výlet do polí.  

      
       5     3     3        1              5              3   3    6           3    6    6        5 

Umýváš se každý den? Nenakreslíte  si  to také ? Ona už tam nebydlí.  

           

         5                   1               5     3   2           1               5           3    3         2         1  

Poprosíme Přemysla. Poliješ si nové kalhoty! Zalepíme  mu  to  rozbité lýtko.  

 

    1    3     5            1    7      1              5            1     7        1 

Táta si pokosí trávu na louce. Zpomalíte jízdu v průsmyku? 
 
 

UČ 33/2a 

Potomci černošských otroků neobyčejně ovlivnili kulturu Spojených států. Velmi nás 

zaujal pařížský autosalon. Kroměřížský sněm rozhodl o zrušení roboty. Krkonošští 
lesníci bojují proti zkáze lesních porostů. Lužičtí Srbové jsou potomky Polabských 

Slovanů. Hamburský přístav leží při ústí řeky Labe. Němečtí špicové jsou 

temperamentní psi. Volžská delta ústí do Kaspického moře. Kavkazští ovčáci jsou 

výborní hlídači. 
 

s pracovitou maminkou – 7.p., č.j., r.ž. 

o chytrém Honzovi – 6.p., č.j., r. m. živ. 

malému  kuřátku – 3.p., č.j., r. stř. 
viděl červený autobus – 4.p., č.j. r.m. neživ. 
 
 

UČ 69/24 

Uveze                35 osob                        52 010 : 35 = 1 486                          52 010 

Převezla     52 010 osob                        170                                                    .      65  

1 osoba              65 Kč                            301                                                 260 050                                  

Jízd                       ?                                   210                                             3120 60   

Vydělal                 ?                                      00                                           3 380 650 

52 010 : 35 = 1 486 

52 010 . 65 = 3 380 650 

K přepravení těchto osob bylo třeba 1 486 jízd. 

Provozovatel lanovky vydělal 3 380 650 Kč. 
 

 


