
 

Domácí práce 5. A 

Český jazyk: 

Učebnice – Hravá čeština str.100/1a,b,c – přepsat do školního sešitu 

                                              str.101/ 2 – přepsat do školního sešitu 

PS str. 67,68 

Matematika: 

Učebnice – str.37/ 9 – u této slovní úlohy napiš: zápis, příklady, slovní odpovědi. 

Učebnice – str. 37/ 10 – přepiš tabulku do školního sešitu a vypočítej a),b),c). 

PS – místo str. 26, měla být str. 28. 

str.29/1-5,( 6-dobrovolná) 

Geometrie – Trojúhelníky, PS str. 34/ 1-6 

Při počítání obvodu trojúhelníku použij vzorec: o=a+b+c 

Nezapomeň, u cvičení 6, že: proti vrcholu E je strana e, 

                                                   proti vrcholu F je strana f, 

                                                   proti vrcholu G je strana g. 

Vlastivěda: 

Učebnice str. 32  

Poznámky si opiš nebo nalep. 

                            Národ sobě 

- v r. 1867 František Josef I. souhlasil s tím, že z Rakouského císařství 

vzniknou dvě země: Rakousko - Uhersko(české země zůstaly součástí 

Rakouska) 

- v českých zemích – vznik pěveckých, divadelních a tělovýchovných spolků 



- nejznámější tělovýchovný spolek – SOKOL, založený M. Tyršem a J. 

Fúgnerem 

- povinná školní docházka prodloužena ze 6 na 8 let 

- koncem 19.stol. většina Čechů gramotná = schopnost číst, psát, počítat. 

- od r. 1882 měli Češi svou univerzitu 

-  studoval zde T.G.Masaryk  (*1850,+1937), 

- 1. československý prezident, přezdívka „tatíček Masaryk“ 

- narodil se v Hodoníně, vyučil se kovářem 

- studoval ve Vídni, zasloužil se o vznik samostat.Československa 

- jeho heslo: „ Pravda vítězí“ je na prezidentské standartě 

Přírodověda: 

Učebnice str. 64-65 Rozmnožovací soustava – přečíst a na papír napsat 

odpovědi na otázky ze str. 64/1-3 

Opět zdravím všechny rodiče a žáky, doufám, že jste všichni zdraví a vše 

zvládáte. Nezapomeňte, že do 18.5. 2020 se všichni musíte vyjádřit, zda 

vaše děti půjdou, či nepůjdou 25.5.2020 do školy. Vaše předchozí vyjádření 

bylo informativní, nyní bude závazné. Pokud dítě půjde do školy, musíte si 

stáhnout a vyplnit formuláře na našich webových stránkách (pokud nemáte 

možnost, můžete přijít osobně). Zatím se mi ozvalo velmi málo rodičů a já 

potřebuji vyjádření všech. Děkuji za spolupráci, s pozdravem Ivana Stulíková. 

 

 

 

 

 

 


