
Domácí úkoly 5.A do 13.4. 2020

Český jazyk: 
Pracujeme podle učebnice.
Zvládli jste již oznamovací způsob čas přítomný str.88, čas budoucí str. 90 
Nové učivo na str. 93 Čas minulý
Přečti si celou stránku, podle tabulky si zkus ústně vyčasovat slovesa mít, mýt.
Na str. 94 si podle tabulky ústně vyčasuj slovesa umýt se, vzít si .
Pozor na 2. osobu čísla jednotného: ty ses umyl, ty sis vzal!

1.Napiš toto cvičení s tvary sloves  v 2. osobě čísla jednotného v čase minulém :
Nezapomněli jste lístky do divadla?
Jak jste se měli o prázdninách?
Naučili jste se zpívat tu píseň ?
Koupili jste si už ten nový hudební časopis?
Co jste si přáli

Připomeneme si shodu přísudku s podmětem uč. str.130 
2. Doplň cvičení :
Do třídy přišl- chlapci. /Ti /     Do třídy přišl- děvčata. /Ta/     Do třídy přišl- rodiče. /Ti/                                        
Do třídy přišl- strašáci. /Ti/     Do třídy přišl- návštěva. /Ta/  Do třídy přišl- děti. /Ty/                         
Do třídy přišl- žáci./Ti/              Do třídy přišl- davy. /Ty/         Do třídy přišl-  učitelé./Ti/            
Do třídy přišl- paní učitelky./Ty/    Do třídy přišl- koťata. /Ta/ Do třídy přišl- kamarádi./Ti/
3. Vypracuj písemně: uč.str. 130,cv.1 a cv. 3, str. 131, cv.4, 5, 6
Nové učivo na str. 95 Rozkazovací způsob
Rozkazujeme ve 2. osobě čísla jednotného TY / zapiš, vezmi, dej /

1. osobě čísla množného My /zapišme, vezměme, dejme/
2. osobě čísla množného Vy /zapište, vezměte, dejte/

4. Napiš cv. 2 na str. 95
    Ve cvičení 3. na str. 95 vyhledej 5 sloves a napiš je ve všech tvarech rozkazovacího 
způsobu. 
5. Přečti si úryvek z knihy na str. 96 a zamysli se nad obrázkem. Najdeš 5 prohřešků proti 
etiketě? 
6. Učebnice str.96 cv.5, doplň a napiš 6 vět.

Na straně 97 se seznámíš s Podmiňovacím způsobem 
Ústně si vyčasuj podle tabulky věty: 1. Rád bych viděl tento film. 
                                                            2. Zazpíval bych si.
                                                            3. Učil bych se. 
Pozor na tvary bys, bychom, byste, by ses, by sis.
7. Přepiš správně toto cvičení: 
Mohli by jste k nám přijet na prázdniny ? Jezdili by jsme spolu, kdyby  bysme 

měli oba kolo.  Já bysem ti přišel naproti k vlaku.  My bysme rádi šli domů.  Řekl 
by jsi to místo mě?  Oslavili bysme spolu Velikonoce?

Čtení : Pro zlepšení nálady ,,Hrst anekdot“ na str. 147,
Pomůže : dum.zsamskrovi.cz jsou to digitální učební materiály k procvičování
                 www. rysava.websnadno.cz 



Matematika : Desetinná čísla
Umíš číst a zapsat desetinná čísla. 
Projdi si str. 40- 45 
Sčítání desetinných čísel str. 48, 49 
Odčítání desetinných čísel str. 50,51
Zaokrouhlování desetinných čísel str.52,53

Vypracuj písemně: str.41, cv.14,
                                 str.43, cv.12,13, 14, 15 
                                 str. 45, cv.17
                                 str. 48, cv. 5 
                                 str. 50, cv. 5 
Vyřeš slovní úlohy:1.Čtyřicet sešitů stálo 480 Kč. Kolik by stálo 60 těchto sešitů?
                                  2. Koberce byly zlevněny o jednu desetinu ceny. Jaká bude nová cena 
koberce, který stál před zlevněním 4 860 Kč. Kolik by koberec stál, kdyby byl zlevněn na 
desetinu ceny?
-------------------------------------

Geometrie: 1. Narýsuj čtverec ABCD, který má obvod 20 cm. Vypočítej jeho obsah, vyznač 
úhlopříčky ve čtverci. Co o nich víš?
                     2. Narýsuj obdélník KLMN, /KL/= 2 cm, /LM/ = 60 mm.  Vypočítej jeho obsah, 
vyznač úhlopříčky v obdélníku, co o nich víš?
                      3. Učebnice str. 39, cv.6
----------------------------------------

Přírodověda:
Už umíš popsat jak člověk dýchá a části dýchací soustavy, jak proudí krev v těle, co tvoří 
oběhovou soustavu, jak člověk zpracovává potravu a části trávicí soustavy.
Nová látka :                                                                                                                         
Pečujeme o své zuby: Prohlédni si, z jakých částí se skládá zub. Učebnice str. 61
Vylučovací soustava: Co tvoří vylučovací soustavu zapiš do sešitu.přečti si str. 62.
Kožní soustava: Přečti si str. 63. Do sešitu opiš zápisky v modrém rámečku.
Smyslová soustava str. 64 . Vypiš do sešitu smyslové orgány, které smysly v nich sídlí a co 
jimi vnímáme.

Vlastivěda:
Stále si s pomocí mapy opakuj poznatky o Evropě. 
Opakování Česká republika str.19-23.Ke každému kraji si zapiš nebo vytvoř tabulku                                                           
- název kraje, krajské město, 
- pohoří, nížiny, řeky, jezera, přehrady 
- průmysl, zemědělství, důležitá města
- zajímavosti, /Místní speciality/
  Můžeš si lepit obrázky, kreslit mapu kraje, to už záleží na Tobě. 

Opatrujte se, přeji příjemně prožité velikonoční svátky .         S pozdravem Ludmila Fraňková


