
 

Domácí práce 5. A 

Český jazyk: 

Zelená učebnice (Styblík) – str. 123/9  vypiš pouze zákl. skladeb. dvojice, urči 

druh podmětů a přísudků : Př. Míša je psík - zákl. skladeb. dvojice 

                                                                           Míša – podmět holý 

                                                                           je psík – přísudek jmenný se sponou  

                                                                          (přehled máš v sešitu) 

-str. 124/ 10 – přepiš věty, vypiš zákl. skladeb. dvojice  a urči druh podmětů a 

přísudků 

Učebnice Hravá čeština – str. 101/3,4,5 

Všechna cvičení vypracuj do ČJ – Š sešitu. 

V příloze budou 3 listy, které mi naskenuj nebo vyfoť a pošli na můj mobil: 

776 266 794 nebo e-mail: stulikova.i@seznam.cz 

Matematika: 

Učebnice str. 42, 43, 44 – cvičení vypracuj do sešitu. Co nepůjde, můžeš 

vynechat, ale snaž se zvládnout co nejvíce cvičení. 

Vlastivěda: 

-poznámky si přepiš nebo nalep – učebnice str.33 

          NÁRODNÍ OBROZENÍ – zkratka NO 

- konec 18. stol. – pol. 19.stol. 

- NO  - znamenalo probuzení českého národa, 

-  obnovu českého jazyka a kultury 

- do té doby byla úřední řečí – němčina 

- snaha vydávat knihy, noviny a hrát divadlo v češtině 

- významní učenci této doby: F. Palacký, J: Dobrovský, Jungmann – psali 

díla v českém jazyce 



- vznik 1. českého divadla – BOUDA (na dnešním Václavském náměstí) 

- na poč. 80. let 19. stol. bylo v Praze  postaveno Národní divadlo, které 

- krátce po otevření vyhořelo – znovu otevřeno v r. 1883 

- nejvýzn.  divadel. osobnost – J.K.Tyl – autor divad. hry-Fidlovačka aneb 

Žádný hněv a žádná rvačka, kde poprvé zazněla naše hymna – Kde 

domov můj 

- význ. sochař – Josef Václav Myslbek – socha sv. Václava na Václavském 

náměstí 

- význ. malíř- Josef Mánes – vyzdobil orloj na Staroměstské radnici 

- význ. loutkař – M.Kopecký – vytvořil postavičku Kašpárka 

 

        Přírodověda: 

       Učebnice, str. 66 – Člověk roste a vyvíjí se 

- otázky v růžovém rámečku vypracuj na papír 
 

Angličtina: 

- - zopakovat si předložky 

- - prac. seš. str. 43/5,6,7 - vyfotit a poslat na můj e-mail: Petra-Novi@seznam.cz 

- - uč. str. 54/1, přečíst si text, modrá slovíčka si přeložit a zapsat do slovníčků 

 

      Milí žáci a rodiče, opět vás všechny zdravím a doufám, že se vám daří 

dobře. Žákům připomínám, aby nezapomínali číst a zaslat mi vypracované listy. 

S pozdravem Ivana Stulíková.  

          

 

 

      

 

 

  

 


