
 Úkoly na období 23. - 27. 3. 2020 pro 5. B  

ČJ - zopakování minulého učiva (slovesa, základní skladební dvojice) 

a) zopakování pomocí Edubase (044 - opakování 1. týden), test s otázkami spustit alespoň 

10x až do úplného zvládnutí  

b) zopakování pomocí pracovních listů (školní web - prac_list_1) 

ČJ - druhy podmětů a přísudků 

a) procvičování pomocí Edubase (041 - druhy podmětů a přísudků), do cvičení vložena teorie 

a praktické úkoly, test s otázkami spustit alespoň 10x až do úplného zvládnutí  

c) procvičování pomocí internetu: zde 

d) procvičování pomocí učebnice: str. 97 - 99, cvičení vypracovat pouze slovně  

e) procvičení pomocí pracovních listů (školní web - prac_list_2) 

ČJ - práce s textem 

a) procvičování pomocí EduBase (045 - práce s textem 1, 045 - práce s textem 2) 

b) procvičování pomocí pracovních listů (školní web - prac_list_3 a prac_list_4) 

M - Procvičování: Zaokrouhlování desetinných čísel, 

sčítání a odčítání desetinných čísel 

Geometrie: Převody jednotek hmotnosti 

U2 str. 40 

PS2 str. 27 

Nové učivo: Násobení desetinného čísla 10, 100, 1 000 

U2 str. 25 

PS2 str. 19 

Dělení desetinného čísla 10, 100, 1 000 

U2 str. 27 

PS2 str. 21 

PŘ - Život v oceánech a mořích oceánů 

U str. 39 

Význam botanických a zoologických zahrad 

U str. 41 

Poznámky budou žákům předány po návratu do školy v tištěné podobě. 

AJ - učebnice 22-26, pracovní sešit 20-23, opakování zájmen 

  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/33


VLASTIVĚDA 5.B 

Opakování: do sešitu vypracovat 8/2 

Nastudovat učebnici str. 9-10 

Opsat poznámky do sešitu: 

 

DOBA POBĚLOHORSKÁ 
BITVA NA BÍLÉ HOŘE 

 

Po smrti Rudolfa II. Začali Habsburkové Čechy utiskovat –-- > omezování úřadů, 

náboženské svobody (pouze Katolíci) 

 

 

 

Bitva na Bílé Hoře   8. listopadu 1620 

 

 

 

habsburská armáda x česká šlechta --- > rozhodnutí o osudu českého národa – DOBA 

TEMNA 
 

Bylo popraveno 27 pánů na Středoměstském náměstí v Praze. V Evropě vypukla třicetiletá 

válka (1618 – 1648). Válka přinesla jenom bídu a neštěstí. 

 

ŽIVOT NA ZÁMKU, ŽIVOT PODDANÝCH 

 

Život na zámku 

• nejbohatší šlechta žila v zámcích a v palácích 

• měla mnoho služebnictva, panské dvory se zásobami obilí 

• velice si oblíbila zábavu: plesy, hony, hostiny 

• mluvilo se hlavně německy, čeština byla řečí prostých lidí 

 

Život poddaných 

• neustálá práce (především v zemědělství) 

• poddaní pracovali na panském, bez povolení se nemohli stěhovat, ženit, museli platit 

daně, chodit na dlouhou dobu do vojenské služby –> poddaní se začínají bouřit 

• slavné povstání: vzpoura Chodů – Jan Sladký Kozina 

 

Pokud někteří žáci ponechali ve škole učební texty (učebnice a pracovní sešity), které budou 

potřebovat k domácí výuce, mohou si je přijít vyzvednout do školy 26. 3. 2020 v době od 

8:00 do 11:00. 

 

 

 


