
Podklady pro domácí přípravu 5.ročníky: na týden : 27.4.-1.5.2020 

ČJ 
 

- Doplň i/y a cvičení opiš.  (piš do ČJ-D) 
 

Chlapci se honili za motýl___ . Cvičenc___ dorazili se svými cvičitel___ . Uvidíte 

horu se dvěma vrchol___ . Země byla obsazena Francouz___ . Lovc___ uvázali ps___ 

na řetěz___ . Narýsuj pravé úhl___ . Sláva patří našemu vůdc___ . Našel pelíšek s 

mladými myšm___ . O neděl___ch jezdíme za babičkam___ . Ještě chvíl___ a už tam 

budeme. Tu kytic___ dej do váz___ . Stoh postavili z padesáti otep___ slám___ . 

Doneste si jehl___ na šití. Udivoval nás svými kouzl___ . Na louce se pásly kráv___ s 

telat___ . Na pol___ dozrávalo obil___ . Posvítili si předními světl___ . Sklep je 

naplněn uhl___m. Přelezli zábradl___ .  
 
 

- uč. 68/9    (piš do ČJ-D) 

 

tvrdá měkká přivlastňovací 
mladý,mladá, mladé jarní otcův, otcova, otcovo 

matčin, matčina, matčino 

 
 
  

   
 
 

 
 
 

 
 

- uč. 69/ 9 a)    (piš do ČJ-D) 

 – Přídavná jména tvrdá – Vypiš tvary přídavný jmen z prvních pěti vět a urči jejich  

pád, číslo a rod. (U rodu mužského urči životnost.) 

 

Lidé často vyhazují krásné věci. (Věty NEOPISUJ.) 

např. : krásné – 4.p., č. mn., r. ž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M – Procvičování probraného učiva   (piš do M-D) 

1. Vypočítej.      2. Vypočítej. 

6 300 : 7 + 4 200 : 60 =      23 637  7 836 

8 100 – 3 600 : 9 =             •       346          •    208 

120 • 4 + 560 : 70 =   

380 – 60 : 4 + 280 = 

3. Jedno číslo Mateřídoušky stojí 36 Kč. Kolik korun maminka zaplatí za půlroční 

předplatné a kolik korun zaplatí za roční předplatné? (výpočet, odpověď) 

4. Vypočítej se zkouškou. 

884 640 : 48 =     860 562 : 76 = 

5.  

a) Zahrada pana Jíry má rozměry 23 a 18 m. Kolik metrů pletiva bude potřebovat 

k oplocení, když na jedné straně budou vrata široká 4 m? 

Kolik za něj zaplatí, když metr stojí 48 Kč. 

b) Pan Jíra na své zahradě bude mít na polovině trávník a na druhé záhony. Jakou 

plochu bude mít trávník? 

6. Tři kluci se dohadovali, kdo z nich může sestrojit svůj trojúhelník.  

(Ověř trojúhelníkovou nerovností.)  

Standa: 6 cm, 3cm, 4cm Vláďa: 28 m, 32m, 600 dm   Eda: 6 m, 300 cm, 20 dm 

7.  

a) Matouš si chce koupit vláček. Mašinka stojí 456 Kč, koleje 1 278 Kč, modely 

domků 201 Kč, vagónky 1 270 Kč a nádraží 487 Kč. Kolik korun Matouš za vše 

zaplatí? 

b) Matouš dostává týdně 25 Kč od rodičů. Jak dlouho bude muset šetřit? 

c) Šetřil zatím osm týdnů, potom se tatínek rozhodl přispět zbývající část. Kolik korun 

tatínek Matoušovi přispěl? 

8. Sestroj trojúhelník KLM: m = 72 mm, l = 4 cm a 6 mm, k = 5 cm. Urči jeho 

obvod.(NA NIC NEZAPOMEŇ!)         

 

5.B neplní cvičení 6. a cvičení 8. 

 



PŘ – pročti si naskenované stránky, poté si opiš poznámky, dále PS str. 50/1,2 

Vylučovací soustava 

-patří sem: ledviny,močovody,močový měchýř a močová trubice 

-zajišťuje vylučování škodlivých odpadních látek 

- z těla se vyloučí  a) potem 

                                 b) močí 

Ledviny odebírají z krve přebytečné tekutiny+soli+odpadní látky ( tzn. čistí krev). Vzniká 

v nich moč, která jde dále do močovodů a močového měchýře. Ten se vyprazdňuje močovou 

trubicí. 

Aby ledviny mohly správně pracovat: 

1)dostatek tekutin – nejlépe voda, neslazené čaje,minerální vody či džusy, denně vypít cca 2 

litry,aby se škodlivé látky v těle nehromadily 

2)neprochladnout (nesedat si na studené plochy) 

3)nejíst příliš kořeněná jídla, nepít alkohol 

 

 

Vl – přečíst str. 52,53 –  přečíst a vypsat do sešitu názvy států a jejich hlavní 

města + počet obyvatel + nakreslit vlajku 

Poté Ps str. 30/1,2 

31/3,5 – vybarvit rybičky (a,b nemusíš) 

 

 
 
 
 
 
 
 



ČJ – Správná řešení úkolů – týden 20 .4. - 24.4. 2020 

UČ 68/8  (pracuj do ČJ -D) 
 

tvrdá měkká přivlastňovací 
mladý,mladá, mladé jarní otcův, otcova, otcovo 

matčin, matčina, matčino 

výborná 

kraťoučký 
milé 

pomačkané 
noví 

 cihlová 

zlatý 

sladký 

rozkvetlá 

namáhavý 

oranžový 

  letní 

vosí 

psí 

vánoční 
slepičí 

cizí 

podzimní 

maminčin 

strýčkův 

Jirkova 

babiččino 

Karlovo 

Petřin 

hokejistova 

 

U 129/3 

opice skákaly                         prasata chrochtala 

ledy tály                                 obránci se bránili 

kvočny kdákaly                     zipy se rozbily 

koťata mňoukala                   jahody dozrály 

ptáci zpívali                           srnky se pásly 

lékaři léčili                            oči bolely 

hodiny odbily                        děti si hrály 

 
M  
U 86/6 
 

                             4 m 

                                                                                

         6 m 
 

1m2    stojí     450 Kč 
Budou  potřebovat    ?                                                                   450  

Zaplatí                       ?                                                                 .   24     

                                                                                                                                                        1 800 

S = a . b                                                                                       9 00__ 

S = 6 . 4                                                                                   10 800   

S = 24 (m2)                                                                                                 

                                                                                                                                 

24 . 450 = 10 800                                                

Budou potřebovat  24 m2  koberce. Za koberec zaplatí 10 800 Kč. 



115/ 6 

a) Na kružnici k neleží body: A, S, F, B. 

b) Kružnice k prochází body: E, G, C, D. 

c) Úsečka SD se nazývá poloměr. 

f) Úsečka, která spojuje bod S s libovolným bodem na kružnici k, se nazývá poloměr. 

 

 

 

 

 


