
 

Domácí práce 5. A – do 12.6. 

Český jazyk: 

Učivo: Věta jednoduchá, souvětí . 

 Věta jednoduchá se skládá pouze z jednoho přísudku, podmětů může být více.  

Př. V sobotu maminka uklízí. V sobotu maminka a babička uklízí. ( Věta 

jednoduchá). 

Souvětí se skládá ze 2 nebo více vět jednoduchých. Počet vět v souvětí poznáš 

podle počtu přísudků (sloves). 

Př. Pepík jezdil na kole a spadl. ( Souvětí se skládá ze 2 vět). 

Vysvětlení v učebnici  Hravá čeština - na str.104 – 105. Tabulku na str. 104 ( 

věta jednoduchá , souvětí) a tabulku na str.105( spojovací výrazy, příklady) 

přepiš nebo okopíruj a nalep do školního sešitu. 

PS - str. 69, 70 

V příloze budou pracovní listy na procvičování vět jednoduchých a souvětí, 

které mi pošli. 

Matematika:  

Opakování  učiva na obvod a obsah obrazců – PS str.36/1,2 

                                                                                  PS str. 37/1,2 

 Nové učivo : Povrch – vysvětlení v příloze + pracovní listy opět pošli. 

Vlastivěda: Učebnice str. 35 

            Počátky česko – německého soužití a revoluční rok 1848 

- Češi a Němci – 2 nejpočetnější národy na území českých zemí. 

- Němci přicházeli ze západních krajin a usazovali se v pohraničí. 

- Dostali název kolonisté. 

- Němci chtěli ovládnout Čechy, docházelo proto ke konfliktům. 

- r.1848 – revoluční rok- politici obou národností  žádali přijetí ústavy 



- Češi chtěli zrovnoprávnění češtiny a němčiny ve školách i úřadech 

- Němci se postavili proti požadavkům Čechů –vzájemné  vztahy se 

zhoršovaly 

- V červnu 1848 vypuklo v Praze povstání, které bylo potlačeno. 

- Jediným úspěchem bylo zrušení poddanství a roboty. 

Přírodověda: 

Zkus vymyslet a navrhnout stroj, který by nějakým způsobem zlepšil náš 

okolní svět. Můžeš  popsat, k čemu by sloužil a nakreslit, jak by podle tebe 

měl vypadat. 

    Angličtina: 

   - uč. str. 56/1 všechna slovíčka přeložit a zapsat do slovníčku 

   - zopakovat si sloveso "to be" = být 

   - prac. seš. str. 45/3,4; 46/1,2; 47/3 - vyfotit a poslat na můj e-mail: Petra-Novi@seznam.cz 

 

Milí rodiče a žáci, opět zasílám nové úkoly a bohužel, musím pochválit jen 

některé žáky, kteří svědomitě pracují a posílají vypracované úkoly, pracovní 

listy a čtenářské deníky. Znovu připomínám, že ten, kdo neposílá úkoly, 

nebude mít známky, které měl v pololetí. Pochvalu za vzorně vypracované 

úkoly tentokrát dostávají: Lucka, Sára, Marek, Kryštof Záleský. Šikovní jsou 

také: Kryštof Malý, Matyáš, Radek a David. Nezapomeňte vy, kteří máte 

vypůjčené knihy z knihovny, je co nejdříve vrátit. Mějte se hezky, 

s pozdravem Ivana Stulíková. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


