
Vlastivěda od 25. 5.  

Z – zasílám zvlášť prezentaci „Slovensko“ 

Historie – o 2. světové válce již bylo řečeno hodně. Zasílám ještě krátký text. Přečti si a nalep 

do sešitu.  

V programu Alf jsou připravené testy. Hlídej si termíny.  

2. světová válka 

Československá republika se stala vyspělou demokratickou zemí. Příznivý vývoj narušila 

hospodářská krize, která zasáhla celý svět. Továrny omezovaly výrobu, lidé přišli o práci, 

neměli peníze ani na jídlo a stávkovali. V Německu se dostal k moci Adolf Hitler. Hitler žádal, 

aby pohraničí Československa, kde žilo tehdy mnoho Němců, bylo připojeno k Německu. Pro 

zachování světového míru mu bylo vyhověno. Později německá vojska obsadila  i zbytek 

československého území. Vznikl Protektorát Čechy a Morava. Přes veškerou snahu zachovat 

mír, vypukla roku 1939 2. světová válka 

Adolf Hitler dokázal strhnout na svou stranu mnoho lidí. Jeho přívrženci se sdružovali do 

nacistických oddílů, vzájemně se zdravili zvednutou paží a slovy „Heil Hitler“, skládali přísahu 

věrnosti. Jedním z nacistických symbolů byla vlajka s hákovým křížem. 

Ve válce proti sobě dva znepřátelené tábory. Na jedné straně Německo, Itálie, Japonsko pod 

názvem Osa. Na straně druhé Spojenecká vojska Velké Británie, Francie, Sovětského svazu a 

Spojených států amerických (USA). 

Život lidí v průběhu druhé světové války byl velmi těžký. Po obsazení země německými vojsky 

bylo mnoho lidí zatčeno nebo uvězněno. Pro vězně byly vybudovány koncentrační tábory. 

Mnoho chlapců a dívek muselo pracovat v továrnách na výrobu zbraní. Potraviny byly pouze 

na příděl, aby co nejvíc zbylo pro německou armádu. Lidé žili ve strachu, trpěli podvýživou a 

nemocemi. Zvlášť krutý osud postihl Židy. Němci je pronásledovali a chtěli je všechny vyhubit. 

V průběhu druhé světové války měli zvlášť těžké postavení Židé. Museli nosit na oblečení 

žlutou šesticípou hvězdu, nesměli se stěhovat, jejich děti nesměly chodit do škol, měli zakázán 

přístup do všech kulturních a sportovních podniků, nesměli vykonávat některá povolání. Jejich 

majetek byl zabavován. Mnoho Židů bylo povražděno v koncentračních táborech. 

Vězni v koncentračních táborech byli často a krutě trestáni. Koncentrační tábory se skládaly z 

dřevěných budov, které byly obehnané ostnatým drátem a přísně střežené vojáky. 

Druhá světová válka skončila 8. května 1945. Německo bylo poraženo. Během války se 

rozvíjela výroba zbraní, vojenské techniky, poprvé byla použita atomová bomba. To způsobilo 

obrovské ztráty na lidských životech a velké škody na majetku. Československo bylo opět 

svobodné. Na osvobození naší vlasti se podílela americká a sovětská vojska. Po válce se 

změnily československé hranice, ale i uspořádaní Evropy. 

 

 



Přírodověda 25.-29.5. 

Pustit si videa: 

Proč už nelétáme na Měsíc: https://www.youtube.com/watch?v=AypQFYU4Y4o 

Dobývání Měsíce: https://www.youtube.com/watch?v=x8O98BbdUz4 

 

Přečíst informace o Apollu 11: 

Let na Měsíc – Apollo 11 

• Apollo 11 byl americký pilotovaný kosmický let programu Apollo, během něhož 20. července 

1969 lidé poprvé stanuli na povrchu Měsíce 

• Trojici astronautů – velitele Neila Armstronga, pilota lunárního modulu Edwina „Buzze“ 

Aldrina a pilota velitelského modulu Michaela Collinse – v kosmické lodi Apollo 11 vynesla 16. 

července 1969 raketa Saturn V na oběžnou dráhu Země 

• V programu Apollo to byl pátý pilotovaný let a třetí let k Měsíci. O tři dny později, 19. 

července, přiletěli na oběžnou dráhu Měsíce 

• Dne 20. července 1969 se Armstrong a Aldrin v lunárním modulu spustili na povrch Měsíce a 

ve 20:17:40 UTC přistáli v Moři klidu (Mare Tranquillitatis) 

• šest hodin později vstoupil Armstrong jako první člověk na povrch Měsíce. Společně s 

Aldrinem během dvou a půlhodinové vycházky nasbírali 22 kg měsíčních hornin a po 21 

hodinách a 31 minutách pobytu na povrchu odstartovali zpět ke Collinsovi, který zatím čekal 

ve velitelském modulu na oběžné dráze Měsíce 

• Po spojení s velitelským modulem se všichni vydali na zpáteční cestu k Zemi – přistáli v 

Tichém oceánu 24. července 1969 

• Dosažením povrchu Měsíce posádka Apolla 11 splnila cíl vyhlášený 25. května 1961 

prezidentem USA Johnem F. Kennedym – do konce dekády stanout na povrchu Měsíce a 

bezpečně se vrátit na Zemi 

Pro zájemce – další informace a zajímavosti: https://cs.wikipedia.org/wiki/Apollo_11 

 

5. TŘÍDA 25. – 29.5. p.uč. Pulcová 
 
A) Pokračujte v opisování a procvičování slovní zásoby – pracovní sešit str. 69 -71 + ALF 
(procvičování na ALFovi můžete otevřít opakovaně). 
 
B) V pracovním sešitě vypracujte: 
str.32/1 
str.33/4 
str.36/1,2 
str.37/3,4 
str.40/1,2 
Pracovní sešit si nezapomeňte připravit na ZOOM hodiny, cvičení budeme dělat společně. 
 
C) V pátek 29. 5. bude na ALFOVI TEST na známky (slovní zásoba této lekce). Test bude přístupný 
pouze v pátek. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AypQFYU4Y4o
https://www.youtube.com/watch?v=x8O98BbdUz4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apollo_11


ANGLIČTINA  5. Tř p. uč. Burdová 

Po 25.5. 

1/ Budeš si opakovat slovní zásobu 4D , najdeš ji v PS str.71 

2/ Znovu se vezmeš PS  str.41 a budeš si opakovat slovesa: 

I  have to  =  mám povinnost  x  I don´t have to = nemám povinnost 

She has to  =  ona má povinnost  x  She doesn´t have to = ona nemá povinnost 

I must   =  musím, protože chci     She must  =  ona musí, protože chce 

I mustn´t  =  já nesmím , mám zakázáno                  He mustn´t  =  on nesmí, má zakázáno 

3/ PS str. 42 cv.5 

Út  26.05. 

1/ Zkontroluješ si slovníček, jestli máš zapsaná slovíčka z lekce 4 a jestli je také umíš 

2/ učebnice str.81 cv.5 

Podíváš se na video a ke každé větě ze cv. 5 napíšeš T (True = pravda) nebo F (False = lež) 

3/ Vypracuješ cv.6 v učebnici 

Čt 28.05. 

PS str. 43 cv.6  Vybereš si buď za a/ nebo za b/   nebo za c/ . Co se ti líbí. 

Budeš psát  celými větami. 

Příklad:  You have to take out the trash.  

You mustn´t eat in bed. 

You must feed the cat. 

A podobně. 

 

V ALFOVI máte 2 testíky otevřené od 25.05. do 31.05. Jsou na známky. 

 

 

Informatika - 25.5. 

Tento týden budeme pokračovat v sérii videí, které se věnují práci s Excelem,  shlédněte prosím 5. a 

6. díl této série, odkaz na videa zde: https://www.youtube.com/watch?v=NhyS-

jDwiEc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NhyS-jDwiEc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NhyS-jDwiEc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=5


Český jazyk 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Prostudovat v učebnici na straně 133 text vedle modré čáry. 

Zápis do sešitu: 

Věta jednoduchá: má 1 přísudek (může být i několikanásobný) 

Souvětí: má 2 a více přísudků. Věty jsou od sebe odděleny čárkami, spojkami, nebo spojovacími 

výrazy. Kolik je v souvětí přísudků= tolik je vět v souvětí. 

Příklady spojek: a, ale, jestliže, že, a proto, když, aby 

Příklady spojovacích výrazů: kdo, který, kde, co  

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 50/1, 2, 3 (napiš do sešitu a pošli mailem), 4 

Překontroluj si podle klíče. 

Mluvnice – 3. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 51/5, 6 (napiš do sešitu a pošli mailem), 7 (doplň, zakroužkuj spojky a spojovací 

výrazy, ale nepíšeš podle diktátu) 

Překontroluj si cvičení podle klíče. 

Mluvnice – 4. vyučovací hodina 

Prostuduj si v učebnici na straně 136 text vedle modré čáry. 

Zápis do sešitu: 

Příklady, jakými způsoby lze psát přímou řeč: (vždy jsou nejdříve uvozovky dole a na konci přímé řeči 

nahoře) 

1) Učitelka řekla: „Otevřete si sešity.“ (po dvojtečce je velké písmeno, uvozovky na konci se píší 

až za tečkou) 

2) „Půjdeme společně na výlet,“ řekla paní učitelka. (Vidíš, kde se píše čárka ve větě? Když je 

otazník, nebo vykřičník, tak se čárka nepíše.) 

3) „Máš hlad?“ zeptala se maminka. (Otazník nebo vykřičník píšeme před uvozovky) 

4) „Uteč!“ zakřičel Toník. 

5) „Není to lehké,“ povzdychla si maminka, „ale zkusíme to ještě jednou.“ 

Pracovní sešit strana 52/1,2 

Překontroluj si podle klíče. 

 

MATEMATIKA – zadaná samostatně od paní uč. Kubelkové 


