
Vlastivěda  

Historie 

Zde jsou odkazy k opakování 2. světové války.  

https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk 

https://www.youtube.com/watch?v=0wuIYzIcqmE 

 

Poválečné dějiny 

https://www.youtube.com/watch?v=NfeTN0pi1Yg 

https://www.youtube.com/watch?v=GD3NuaZ6k8Y 

 

POVÁLEČNÝ VÝVOJ -  

První poválečné měsíce byly plné nadšení z míru a ze svobody. Brzy se projevily rozpory v názorech 

na poměry v Československu. Proti demokratickému uspořádání začali vystupovat komunisté, kterým 

uvěřilo mnoho lidí.  

V poválečném Československu došlo k mnoha změnám: 

- Podkarpatská Rus byla odevzdána Sovětskému svazu  

- německé obyvatelstvo bylo odsunuto z Československa  

- velké továrny, doly, hutě a banky byly znárodněny  

- v prvních poválečných volbách zvítězili komunisté, kteří pak s podporou Sovětského svazu 

získávali stále větší moc 

V únoru 1948 převzali komunisté všechnu moc a nastolili vládu jedné strany. Československo tak 

přestalo být demokratickou zemí. Komunisté zavedli v Československu teror:  

- zatýkání, věznění a popravy nevinných lidí 

- tábory nucených prací 

tisíce lidí odešly do západních zemí  

Po únoru 1948 bylo dokončeno znárodnění všech podniků a továren.  

Na venkově byli rolníci hrozbami a násilím nuceni ke vstupu do jednotných zemědělských družstev. 

Celé hospodářství se řídilo pětiletými plány.  

Kultura podléhala cenzuře a říkat veřejně své názory bylo nebezpečné.  

V šedesátých letech došlo k uvolnění komunistické diktatury.  

V lednu 1968 se do vedení KSČ dostali umírnění komunisté, kteří získali podporu mnoha lidí. Této 

době říkáme „Pražské jaro“.  

Naděje na změnu k lepšímu však ukončil 21. srpna 1968 vpád sovětské armády do Československa. 

Proti okupantům se zvedla vlna nenávisti a odporu. V Československu byla obnovena komunistická 

diktatura. 

 Přibývající problémy postupně přerostly v krizi komunistického režimu, která vyvrcholila v listopadu 

1989.  

17. listopadu 1989 byl pokojný průvod studentů v Praze napaden policií. Po brutálním policejním 

zásahu následovaly stávky, ke kterým se přidávali občané v celém Československu. Protestní akce 

přerostly v „sametovou revoluci“ a komunistický režim se zhroutil.  

Novým československým prezidentem se stal jeden z kritiků komunistické vlády Václav Havel.  

17. listopad 1989 přinesl mnoho zásadních změn. Československo se vrátilo mezi svobodné 

demokratické země.  

1. ledna 1993 přestal existovat společný stát Čechů a Slováků a vznikly dvě samostatné země: 

 Česká republika a Slovenská republika.  

Česká republika vstoupila do vojenského společenství NATO a od roku 2004 je i členem Evropské 

unie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=371T-Db1rkk
https://www.youtube.com/watch?v=0wuIYzIcqmE
https://www.youtube.com/watch?v=NfeTN0pi1Yg
https://www.youtube.com/watch?v=GD3NuaZ6k8Y


Německo 

Spolková republika Německo  

 • Na konci druhé světové války (1945) se Německo rozdělilo na dva státy „východní“ Německo a 

„západní“ Německo.  

• V roce 1990 se tyto dva státy spojily v jeden velký stát – Německo. Žije zde přes 80 milionů 

obyvatel.  

Německo je druhým nejlidnatějším státem Evropy: 

Hlavní město Berlín  

 Další velká města: Hamburk, Mnichov, Frankfurt, Drážďany   

• Jižní část území je převážně hornatá (Alpy).  

• Nížinný povrch na severu umožnil budování říčních průplavů. 

• Na řece Labe leží Drážďany  

• Labe ústí do Severního moře a zde leží město Hamburk, největší Německý přístav.  

• Na řece Mohan, která vtéká do Rýna, je Frankfurt nad Mohanem.  

• Velké letiště najdeme v Mnichově 

 Zemědělci pěstují chmel, brambory, obiloviny, ovoce a zeleninu. V údolí Rýna se daří vinné révě 

 Německo je hospodářsky nejsilnějším evropským státem. 

 Z nerostných surovin se těží černé a hnědé uhlí a draselné soli.  

• Německo je proslulé výrobou dopravních prostředků: auta, lodě, letadla a chemických výrobků.  

Německo je členem NATO a EU. 

 Polsko  

Obyvatelstvo  

• V Polsku žije asi 38,6 milionu obyvatel.  

• Polština je slovanský jazyk.  

• Obyvatelé Polska mají silné náboženské cítění, většina je příslušníky římskokatolické církve.  

• Hlavní město: Varšava   

Povrch  

• Převážně ho tvoří nížiny.  

• V Polsku je mnoho jezer.  

• Jih země je hornatý, nejvyšším pohořím jsou Vysoké Tatry  

Vodstvo  

• Všechny polské řeky tečou v severu do Baltského moře.  

• Na řece Visle leží hlavní město Varšava a město Krakov.  

• Řeka Odra pramení v naší republice, ústí do Baltu nedaleko přístavu Štětín.  

• Podél pobřeží Baltského moře směrem na východ leží druhý velký přístav Gdaňsk.  

 Průmysl  

• Má velké zásoby černého uhlí, soli, železné rudy a síry.  

• Na jihu země se nachází většina hutných závodů např. Katovice.  

• V městě Lodž je soustředěn textilní a chemický průmysl.  

• V Polsku je rozvinuta výroba lodí a strojírenský průmysl. 

 • Polsko je členem NATO a EU.  

Zemědělství  

• Téměř polovinu Polska zabírá orná půda.  

• Polsko také vyniká zejména v pěstování brambor.  

• Důležitým hospodářským odvětvím je rybolov.  

Turistické cíle Baltské moře Krakov 

 

 



ANGLIČTINA  5. Tř, p.uč. Burdová 

 

Po  1.06. 

1/Posílám link na vytištění testu lekce 4. 

Cvičení 1 je poslech. TOTO cvičení VYNECHÁŠ. Budeš začínat cv. 2 

https://www.email.cz/web-office/mbLAZ63A2CMIOrPSOfMcCUUO84VV_17a-

bz5xfh6iH_gnlErxgAY0aRbbt2w53ppjXOG2dk/4.%20unit_test%20I.docx 

2/ Test si vytiskneš a vypracuješ. Před vypracováním testu si zopakuješ slovní zásobu projdeš 

si PS a UČEBNICI.  KDO  SI  NEBUDE  MOCI  TEST  VYTISKNOUT, může si ho vyzvednout 2.6. 

v úterý mezi 9.00   -  9.30hod ve škole.  

 

Můžeš mi ho hodit do schránky na adrese  V Čeňku 459, Dolní  Počernice nebo mi ho vyfotíš 

a pošleš  na mail:  vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

Do 8.6.  

 

Út  2.06.  

Budeš pokračovat v psaní testu. Víš, že vypracování testu ti trvá asi  hodinu a půl. Někdo 

potřebuje času více. 

PRACUJ  SÁM  BEZ  POMOCI  A  KONTROLY  SVÝCH  BLÍZKÝCH,  JAKO  VE  ŠKOLE. 

PIŠ  ČITELNĚ. 

 

ČT 4.06. 

1/Posílám link na VIDEO  sloveso  CAN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_v9nnaezgbY 

2/Dále Video  Přítomný čas prostý = Present simple – Jsou to 3 videa,  linky jsou na další 

straně. 

https://www.youtube.com/watch?v=BcnJu27jzrI 

https://www.youtube.com/watch?v=M74PNAUZMAs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rbEkuv-d7G0 

https://www.email.cz/web-office/mbLAZ63A2CMIOrPSOfMcCUUO84VV_17a-bz5xfh6iH_gnlErxgAY0aRbbt2w53ppjXOG2dk/4.%20unit_test%20I.docx
https://www.email.cz/web-office/mbLAZ63A2CMIOrPSOfMcCUUO84VV_17a-bz5xfh6iH_gnlErxgAY0aRbbt2w53ppjXOG2dk/4.%20unit_test%20I.docx
mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=_v9nnaezgbY
https://www.youtube.com/watch?v=BcnJu27jzrI
https://www.youtube.com/watch?v=M74PNAUZMAs
https://www.youtube.com/watch?v=rbEkuv-d7G0


5. TŘÍDA 1. – 5.6. 
 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•32/1 
FIREPLACE = krb 
CUPBOARD = skříňka 
WARDROBE = skříň 
BATHTUB = vana 
BOOKSHELF = knihovna 
FRIDGE = lednice 
•33/4 
a) - 14 
b) – 5 
c) -1 
d) -4 
e) – 15 
f) – 8 
g) – 7 
h) – 13 
i) – 9 
j) – 10 
k) – 3 
l) – 2 
m) – 12 
n) – 11 
o) – 6 
•36/1 
NICE = pěkný 
COSY = útulný 
LARGE = rozlehlý 
MODERN = moderní 
CLEAN = čistý 
SMALL = malý 
•36/2 
Tajenka: My home is my castle. 
•37/3 
a) beautiful 
b) large 
c) quiet 
d) spacious, small 
e) great 
f) cosy, pleasant 
•37/4 
1) airy 
2) small 
3) spacious 
4) large 
5) quiet 
6) pleasant 
7) cosy 
8) nice 
9) expensive 



10) beautiful 
Tajenka: IMPRESSIVE 
•40/1 
to tidy my room = uklízet pokoj 
to set the tabel = prostřít 
to wash the dishes = umýt nádobí 
to do the cooking = vařit 
to sweep the floor = zametat podlahu 
to feed the dog = krmit psa 
•40/2 
1) clothes – f 
2) trash – a 
3) do – b 
4) gardening – e 
5) the – g 
6) feed – c 
7) words – c 
8) mess - h 
 
B) V Unit 4 se budeme věnovat přehledu anglických zájmen (osobní, předmětná a přivlastňovací). 
Prostudujte si tabulky na konci tohoto zadání angličtiny. Poslední tabulku si, pokud můžete, 
vytiskněte a nalepte do školního sešitu, budeme ji používat i v příštím i roce. (Pokud nemáte 
možnost tabulku si vytisknout, opište ji, prosím, do školního sešitu.) 
 
C) V pracovním sešitě prostudujte gramatiku na straně 30 (osobní zájmena + přivlastňovací 
zájmena) a pak vypracujte str. 31/ 7,8,9. 
 
D) V pracovním sešitě na straně 38 prostudujte gramatiku (osobní zájmena + předmětná zájmena) a 
pak vypracujte str. 38/6, str. 39/7,8. 
 
E) Zájmenům se budeme společně věnovat na Zoomu a také je nezapomeňte procvičovat na 
ALFovi.  
 
 
HAPPY INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY!! ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUTO TABULKU (Osobní zájmena – rekapitulace) VYTISKNOUT A NALEPIT DO 
ŠKOLNÍHO SEŠITU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatika 1.6. 

Tento týden opět pokračujeme v excelu, tentokrát se zaměříme na funkce, o kterých jsme si minule 

říkali na zoomu. Funkce jsou jedním ze základních nástrojů pro správné ovládání excelu, proto vás 

prosím o shlédnutí tohoto videa, které vám některé základní funkce představí. Na středečním zoomu 

si funkce vyzkoušíme společně. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qUBJ1j8-rBs&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-

WjZ4Bb&index=16 

 

Český jazyk 

Sloh 

Na zoom budeme mít další „zvířátkovou“ hodinu. Kdo ještě nepředstavoval své zvířátko, připraví si 

ho. Řekne nám o něm: 

1) Jak se zvířátko jmenuje. 

2) Co je to za zvířátko, rasa, druh. 

3) Jak je zvířátko staré. 

4) Jak se zvířátku věnuje. 

Děti, které mají 2 zvířátka, nám ukáží své v druhém kole. 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

PS 53/ cvičení v modrém rámečku nahoře – b, c, e 

PS 53/1, 2 – podtrhni základní skladební dvojice (řešení pošlu na konci týdne) 

Překontroluj si podle klíče. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

PS strana 54/ celá strana – test (vyplníš a řešení pošlu na konci týdne) 

Mluvnice – 3. vyučovací hodina 

PS strana 55/ celá strana – test (vyplníš a řešení pošlu na konci týdne) 

Mluvnice – 4. vyučovací hodina 

Učebnice strana 126/4 písemně do sešitu 

Cvičení pošli mailem evaberankova3@gmail.com 

Čtení  

Začíná červen a vy byste mi měli do čtrnácti dnů poslat čtenářský deník, kde budete mít zapsanou 

knihu podle vlastního výběru, kterou jste mi nahlásili. 

Nezapomeň si udělat test v Alfovi – Skladba 5. třída 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUBJ1j8-rBs&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=qUBJ1j8-rBs&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=16
mailto:evaberankova3@gmail.com


Přírodověda 1.-5.6. 

Alf – test Apollo 11 – vypracovat nejlépe do 5.6. 

 

Přečíst článek z 27.5.2020 

Astronauti NASA odstartují k Mezinárodní vesmírné stanici v nové lodi Crew Dragon 

Po devítileté přestávce se ve středu američtí astronauti vydají k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) 

opět v americké lodi a z území Spojených států. V případě příznivého počasí má v 22:33 SELČ z 

Kennedyho vesmírného střediska na Floridě odstartovat raketa Falcon 9 s lodí Crew Dragon, na jejíž 

palubě budou astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley. Přistání na ISS je plánováno o 19 

hodin později. 

Kromě toho, že Američané po dlouhé době už nepoletí v ruské lodi Sojuz ani z kosmodromu Bajkonur 

v Kazachstánu, půjde o významnou událost i z jiného hlediska. Poprvé totiž do vesmíru dostane 

lidskou posádku soukromý dopravce. Nosná raketa Falcon 9 a loď Crew Dragon patří společnosti 

SpaceX podnikatele Elona Muska. 

NASA se stala závislou na ruské vesmírné agentuře Roskosmos po ukončení programu raketoplánů v 

polovině roku 2011. Zbavit se této závislosti je pro Američany nejen otázkou prestiže, ale i 

nákladnosti. 

Mluvčí NASA Stephanie Schierholzová nedávno sdělila, že místo pro jednoho astronauta v Sojuzu 

bude na plánovaný podzimní let stát více než 90 milionů dolarů (přes 2,2 miliardy korun). 

Na start se připravují astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley. Ti podle šéfredaktora serveru 

Kosmonautix Dušan Majera usednou do křesel kosmické lodi Crew Dragon už přibližně dvě hodiny 

před startem.  

„Zhruba devět minut po startu se astronauti dostanou na oběžnou dráhu, a poté se začnou chystat 

na přílet k mezinárodní kosmické stanici,“ popsal Majer s tím, že se posádka během té doby sice 

stihne najíst a vyspat, bude ale také muset provést celou řadu testů. 

Let je stále ještě jen testem nové lodě. Zatím se neví, kolik času Behnken a Hurley na ISS stráví. Zda to 

bude jeden nebo čtyři měsíce, závisí na tom, jak dobře si jejich Crew Dragon povede, ale také na 

stavu další pilotované lodě Crew Dragon, kterou SpaceX připravuje pro první, už provozní misi těchto 

vesmírných transportérů, označenou jako Crew-1. 

Podle Majera startu přecházely roky zkoušek, příprav a testů, ve kterých se ověřovala funkčnost 

všech jednotlivých systémů. „Asi nejviditelnější test proběhl v loňském roce, kdy to byla nepilotovaná 

testovací mise lodi Crew Dragon, která dorazila k mezinárodní kosmické stanici a zhruba týden po 

startu se bez problémů vrátila,“ popsal. „Z hlediska bezpečnosti byla velice důležitá zkouška, která 

proběhla letos v lednu – a to byl test záchranného systému za letu,“ dodal Majer. 

 

Středeční odlet ovšem zmařila nejistá povětrnostní situace. Podle serveru Spaceflight now šest hodin 

před plánovaným vypuštěním byly šance na příznivé počasí padesátiprocentní. Nad Kennedyho 

vesmírným střediskem se vznášela šedivá mračna, z nichž místy pršelo. Kromě toho se u břehů Jižní 

Karolíny zformovala bouře Bertha, která by mohla zasáhnout do zón případné trajektorie Crew 

Dragonu při nouzovém přerušení letu. Let by se měl nově odehrát v sobotu. 



 

Původní znění článku – aktuální informace o letu + video: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3106010-astronauti-nasa-odstartuji-k-mezinarodni-vesmirne-

stanici-v-nove-lodi-crew-dragon 

 

Odpovědět na otázky – odpovědi není třeba posílat, zkontrolujeme na zoom konzultacích 

1.Odkud odstartovala nová loď Crew Dragon? 

2.Za jak dlouho po startu přistane loď na ISS? 

3.V čem je tento let unikátní? 

4.Proč je pro Američany důležité zbavit se v letech do kosmu závislosti na Rusku? 

5.Jak dlouho před startem usedají kosmonauti do lodi? 

6.Za jak dlouho se po startu dostane loď na oběžnou dráhu Země? 

7.Jakou dobu kosmonauti na ISS stráví? Na čem to závisí? 

8.Jaké testy předcházely startu nové lodi? 

9.Proč byl start letu přeložen ze středy na sobotu? 

 

 

Matematika – domluvena s p. Kubelkovou. 

 

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3106010-astronauti-nasa-odstartuji-k-mezinarodni-vesmirne-stanici-v-nove-lodi-crew-dragon
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