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Distanční výuka 5.C 

2. 11. 2020 – 6. 11. 2020 
 

Český jazyk 

Učebnice pro 4. ročník 

- str. 66 a 67  
- vše, co je v rámečku přečíst 2 x   

 

Školní sešit  

- opište si do sešitu tyto přehledy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVESA = vyjadřují děj 

Infinitiv – nemůžeme určit osobu, číslo ani čas, např. koupat, plavat 

Slovesný tvar určitý – můžeme určit osobu, číslo a čas, např. koupala, plaveme 

Jednoduchý tvar slovesa – vyjádřen jedním slovem (+ zájmeno se - si), např. 
plaveme, koupeme se, hrajeme si 

Složený tvar slovesa – více slovy, např. nebudu se učit, nechci psát, četli bychom, byl 
by počítal – v minulém čase vždy složené 

Zvratná slovesa – pojí se se zájmenem se - si, např. kreslí si, perou se, chovají se 

osoba    číslo jednotné      číslo množné 

1.   já   my 

2.   ty   vy 

3.       on, ona, ono     oni, ony, ona 

 

čas přítomný – teď, např. píše, čte, počítá 

čas minulý – včera, např. psal, četl, počítal 

čas budoucí – zítra, např. napíše (bude psát), přečte 
(bude číst), spočítá (bude počítat) 



   ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, 403 31 
Tel.:472731819, 472731253 Tel.řed./fax:472731480, e-

mail:skola@zsmojzir.cz 
 

 

Distanční výuka 5.C                                                                                                   2. 11. 2020 – 6. 11. 2020 

- z učebnice str. 66, cv. 1 vypište 8 sloves a určete osobu, číslo a čas 
- z učebnice str. 66, cv. 2 vypište 5 sloves v infinitivu (např. koupat, 

houpat, smát – nedá se určit kdo – osoba ani kdy - čas) a 
podtrhněte zeleně + vypište 5 sloves ve tvaru určitém (maluje – 
kdo? on, kdy? teď) a podtrhněte žlutě 
 

Pracovní sešit 4. ročník 

-  doplnit všechna cvičení ze strany 50 a 51  

 

 

Matematika 

Početník pro 4. ročník 

- str. 25, cv. 2, 3  
- str. 27, cv. 2, 3 
- str. 30 celá  
- str. 36 celá 

pozor ZÁVORKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED NÁSOBENÍM 
pozor NÁSOBENÍ MÁ PŘEDNOST PŘED SČÍTÁNÍM A 
ODČÍTÁNÍM 

 

Učebnice 4. ročník (modrá)         + školní sešit, všechna cvičení budou 
vypracovaná do sešitu 

- str. 32, cv. 12 
- str. 35, cv. 2 
- str. 36, cv. 10  

 

 2  1  6 3 

   . 2 0 
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4 3  2 6 0 

4 3  2 6 0 

 

 

První řádek vynásobíme 0. 

0 . 3    0 . 6     0 . 1      0 . 2 

Pod první číslo (0) nepíšeme. 

Opět první řádek vynásobíme 2. 

2 . 3    2 . 6    2 . 1      2 . 2 

Sečteme, +. 

0     6+0     2+0     3+0     4 
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  3 8  1 5 3 

     . 3 6 

 2 2 8  9 1 8 

1 1 4 4  5 9 0 

1 3 7 3  5 0 8 

 

 

 

 

Čítanka pro 5. ročník 

- přečíst str. 6 – 7, Hodina českého jazyka 
- do sešitu LV napsat dnešní datum, název textu, autora, opsat otázky 

+ odpovědět 
 

1. Kdo se hlásil v první lavici? 
2. Do jakého města jela p. Růžičková se Zdenou nakupovat? 
3. Na jaké straně si měly děti otevřít český jazyk? 

 

Přírodověda (učebnice pro 5. ročník) 

Člověk v přírodě. Někdo to má na straně 8, někdo na straně 6. Přečíst stranu a do 
sešitu na výpisky napsat nadpis a opsat modrý rámeček. 

Podmínky života na Zemi. Někdo to má na straně 9 (nebo 7). Pozorování neživé 
přírody (str. 11 nebo 9) Přečíst stranu a opsat do sešitu následující: 

Podmínky života na Zemi 

1. vzduch – vdechujeme kyslík, vydechujeme oxid uhličitý  
2. voda – rostliny přijímají vodu kořeny, živočichové jako součást potravy 
3. živiny – pro býložravce a všežravce jsou zdrojem živin rostliny, pro 

masožravce živočichové  
humus – uhynulá těla rostlin a živočichů  

4. teplo a světlo pocházející ze Slunce  

 

První řádek vynásobíme 6. 

6 . 3     6 . 5     6 . 1      6 . 8     6 . 3  

Pod první číslo (8) nepíšeme. 

Opět první řádek vynásobíme 3. 

3 . 3     3 . 5     3 . 1     3 . 8     3 . 3  

Sečteme, +. 

8     9+1     5+9     4+8     4+2     1+2     1 
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Části neživé přírody: 

1. nerosty, minerály a horniny    
2. půda (zdroj živin pro rostliny)    
3. teplo a světlo ze Slunce 
4. vzduch 
5. voda 

 

 

Vlastivěda (učebnice pro 4. ročník) 

 

Český stát za vlády Lucemburků 

Přečíst v učebnici strany 25 – 28.  

Doplňte slova do neúplných vět. Vložte vyplněné do sešitu na výpisky.  

 

Vypracované úkoly doneste do školy v pátek 6. listopadu mezi 9.00 – 11.00.  

 

Pokud bude distanční výuka pokračovat, v pondělí 9. listopadu si přijďte pro nová 
zadání.  
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Vlastivěda, str. 25 – 28. 

Doplňte slova do neúplných vět. 

 

Smrtí Václava III. rod Přemyslovců ___________________________. 

Po Přemyslovcích nastupují na trůn panovníci ___________________________. 

 

Jan Lucemburský  

Česká šlechta ho oženila s _______________________. Byla to sestra  

________________. Byl synem _________________________________.  

Jan Lucemburský padl ________________________________________. 

Na český trůn nastupuje _______________________________________. 

 

Karel IV. 

Od sedmi let vyrůstal ____________________, kde získal velmi dobré  

__________________. Ovládal _________________________________. 

Dal opravit velmi zpustlý a zanedbaný ____________________________. 

V roce 1347 byl slavnostně korunován _____________________________.  

 

Rozkvět země za vlády Karla IV. 

Vedle Starého města pražského založil ______________________________. 

Nechal postavit kamenný most, který byl nazván _______________________. 

Vnitř hradu začal budovat honosnou stavbu __________________________. 

Nejvýznamnější hrad byl ______________________________. 

První univerzita ve střední Evropě se nazývala ___________________________. 

Ubytovna pro studenty – kolej _____________________________. 

 

Karel IV. byl nejvýznamnějším panovníkem v tisícileté historii českého státu. 
Byl nazván Otcem vlasti.  
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Václav IV. 

Po smrti Karla IV. nastoupil na český trůn starší z jeho dvou synů ______________. 

Za jeho vlády nastaly v Českém království ________ časy. Velké množství obyvatel  

umíralo na nemoc zvanou _____________. Mezi lidmi a šlechtou sílil odpor proti  

_________________________.Vládli tři ____________________. Bohatli prodejem  

_____________________, kterými se bohatí vykoupili ze svých prohřešků.  

Nastala doba _______________________________. 

 

Zikmund Lucemburský  

Nástupcem Václava IV. se stal jeho bratr ______________________. V té době  

v zemi naplno propukly __________________________. Zikmund neměl mužského  

nástupce. Jeho smrtí roku 1437 rod Lucemburků __________________________,  

stejně jako před nimi vládnoucí rod Přemyslovců. 


