
Přírodopis 1. -5.6. 

Alf – test – Živočichové luk a pastvin – vypracovat nejlépe do 5.6. 

Přepsat zápis do sešitu: 

Obratlovci 

-plazi -ještěrka obecná 

 -zmije, užovka 

-ptáci -hrabaví –silné nohy, široké drápy→vyhrabávání potravy, např.bažant obecný, koroptev polní 

 -poštolka obecná – dravec, lov střemhlav (hlodavci) 

 -havran polní – všežravec 

 -straka obecná – hmyzožravá, zanáší do hnízda lesklé předměty 

-savci -zajíc polní – zajícovec 

 -hlodavci - hraboš polní – rychlá množivost 

   -křeček polní – zásoby, zimní spánek 

   -sysel obecný 

 -krtek obecný  - hmyzožravec 

   -zakrnělé oči a uši, výborný čich 

 

Úkol – vyhledej odpovědi na následující otázky, odpovědi i zadání otázek napiš do sešitu a připrav 

si na zoom konzultace. 

1.Proč si straky zanáší do hnízd lesklé předměty? 

2.Proč je křeček polní někdy považován za škůdce? 

3.Jakou regeneraci najdeme u ještěrky? 

4.Čím se liší zajícovci a hlodavci? 

 

Prohlédni si obrázky: 

 

 

 

 

 

 



 

               

        

 

ješterka 
obecná

havran polní straka obecná

bažant polní poštolka 
obecná

koroptev polní

zajíc polní sysel obecný křeček polní

hraboš polní krtek obecný



Občanská a rodinná výchova 1. -5.6. 

Škola – základ života 

V České republice je uzákoněna povinná školní docházka. 

RODIČE mohou pro své děti vybírat z několika typů škol: 

Mateřské školy 

Základní školy 

Střední školy 

Vyšší odborné školy 

Vysoké školy  

Historie – před r. 1953 byla obecná základní škola pětiletá a na ni navazovala čtyřletá měšťanská 

škola. Rok 1953 přinesl zavedení osmileté školní docházky. POZDĚJI několikrát nahrazena devítiletou 

a opačně. 

Postoje: NEODMÍTAT vzdělávání a učení 

Přistupovat k učení jako k dlouhodobému celoživotnímu procesu. 

Jednou z alternativních možností vzdělávání je domácí škola. Uveď důvody, které vedou některé 

rodiče k rozhodnutí vzdělávat své děti doma? 

Kterému vzdělávání byste daly přednost? Domácímu nebo ve škole?? 

Povinná školní docházka 

Francie: 6–16 let, Nizozemsko: 5–16 let, Anglie: 5–16 let 

Pro děti platí povinná školní docházka a bezplatné základní vzdělání. Různé formy středního vzdělání 

mají být také pokud možno přijatelné a dostupné pro každé dítě. 

Vysokoškolské studium zpřístupněné všem podle jejich schopností. 

s. 94–95 

VE ŠKOLE S PRAVIDLY   S. 96 – 97 

PRAVIDLA JSOU DŮLEŽITÁ NEJEN VE ŠKOLE, ALE I V ŽIVOTĚ CELÉ SPOLEČNOSTI. NESTAČÍ JEN O NICH 

VĚDĚT, ALE MUSÍME JE TAKÉ DODRŽOVAT. 

Pravidla psaná / zákony, vyhlášky, nařízení,../ jsou závazná, stanovují práva a povinnosti, za jejich 

porušení nás může stihnout trest. 

Pravidla nepsaná zahrnují především morální normy. 

Školní řád 

Školní parlament 

Otázky: Jaká máme práva a povinnost? 

CO BY SE DALO V NAŠÍ ŠKOLE ZLEPŠIT? VYPRACUJ NÁVRH DO SEŠITU. 



Dějepis 1. -5.6. 

 

PŘÍČINY ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY 

Str. 99-103, pracovní sešit s. 43, cv. 13, s. 44,45 celá 

V odkazu máte video k Římu. Přečíst stránky z učebnice a vypracovat cvičení v sešitě. Zápis pročíst, 

nalepit do sešitu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA&t=127s 

KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY 146 – 71 př. n. l.  

DŮSLEDKY VÁLEK 

• Řím jedinou velmocí ve Středomoří 

• do Říma plyne z provincií velké bohatství 

• dovoz levného obilí z provincií => rolníci chudnou => bezzemci  

• Jak řešili chudí rolníci ztrátu své půdy a příjmů?  

• odchod do Říma – získání občanství + zdarma příděly obilí - stát přichází o vojáky (nemají na 

výzbroj)  

• opuštěnou půdu skupují velkostatkáři => bohatnou =>latifundie – zde pracují otroci  

POKUSY O ŘEŠENÍ KRIZE  

• Bratři Gracchové – oba byli postupně tribuny lidu – prosadili zákony ve prospěch bezzemků  

• nejdůležitější pozemkový zákon – půda nad daný limit odebírána majitelům a přidělována 

bezzemkům => mají na výzbroj => vojáci  

• bratři zavražděni => reformy zrušeny  

• Jaké je možné jiné řešení, aby stát nepřicházel o vojáky?  

• Gaius Marius prosadil, aby vojsko platil stát (žold = pevný plat vojáka) => žoldnéřská armáda 

 BOJE O POLITICKOU MOC  

• dvě politické strany – populárové  X optimáti  

• boj mezi nimi = občanská válka = zvítězil Lucius Cornelius Sulla – stal se neomezeným vládcem = 

diktátorem – pronásledoval své politické odpůrce (seznamy nežádoucích = proskripce)  

• majetek popravených zabavován státem = konfiskace  

• zavedena vláda pevné ruky – zvýšena moc senátu, omezena práva tribunů lidu, snížen význam 

lidového sněmu S 

SPARTAKOVO POVSTÁNÍ 72 - 71 př.n.l.  

• gladiátoři  -  otroci cvičení k boji v aréně 

• Spartakus - byl utečenec z římského vojska 

• Zbraně gladiátorů meč a štít, síť a trojzubec, kopí 

• Útěk otroků z gladiátorské školy v Capui – úkryt na Vesuvu – vítězství nad římskými vojáky – 

přidávají se další otroci => několik desítek tisíc 

 • Spartakus chtěl vyvést otroky z Itálie  

• Otroci definitivně poraženi legiemi -  

• Marcus Licinius Crassus – porazil otroky v roce 71 př. n. l. – 6000 zajatých nechal ukřižovat podél 

cesty z města Capua do Říma (Via Appia)  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA&t=127s


Český jazyk 1. – 5.6. 
 

Sloh 

Na zoom budeme mít „zvířátkovou“ hodinu. Kdo bude představovat 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 ve druhém kole. 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Učebnice strana 98, 99, 100,101 – prostuduj si růžové rámečky a použij je při vyplňování pracovního 

sešitu. 

PS 45/1,2 

PS 46/3,4,5,6.7.8 

Řešení pošlu na konci týdne. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

PS 47/1,2,3,4,5,6 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

Téma – Vypravování 

Vypravování – učebnice strana 130 – prostudovat růžový rámeček 

Učebnice strana 130/1 a – přečti si vypravování – Ztracené kolo 

Učebnice strana 131/ 2 a – seřaď vypravování, aby text dával smysl (Řešení pošlu na konci týdne) 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Známé komiksy 

Jaroslav Foglar, Jan Fischer, Marko Čermák – Rychlé šípy 

Zdeněk Alda, Jiří Černý, Pavel Zlátka, Jiří Kalousek – Obrázky z českých dějin a pověsti 

Jaroslav Němeček – Čtyřlístek 

Společnost Marvel – např. Spider – man, X – man, Wolverine, Thor, Iron – man 

 

Nezapomeň si udělat testy v Alfovi: 1) Drama, 2) Věta, souvětí, skladba, 3) Skladba pro 5. třídu – 

opakování 

 



Zeměpis 1.– 5.6. 

Tento týden nás čeká: Hospodářství. 

Zápis:                          

Hospodářství 

Hospodářství se skládá ze všech činností, které člověk potřebuje k uspokojení svých potřeb.  

Rozděluje se do 4 velkých skupin: 

Primární sféra 

Zemědělství 

Zajišťuje zejména obživu obyvatelstva, krmivo pro hospodářská zvířata a suroviny pro 

průmyslovou výrobu. 

Rozmístění zemědělství je závislé na několika faktorech: zeměpisná šířka, nadmořská výška, 

množství srážek, teplota, kvalita půd. 

Rozděluje se na rostlinnou (pěstování plodin) a živočišnou (chov hospodářských zvířat) 

výrobu. 

Rostlinná výroba: 

• obiloviny (m. pás – pšenice, kukuřice ad., trop. pás – rýže) 

• okopaniny (m. pás – brambory, trop. pás – batáty) 

• plodiny pro výrobu cukru (cukrová řepa, cukrová třtina) 

• olejniny (řepka olejka, podzemnice olejná, sója 

• ovoce (jablka, meruňky, citrusy (subtrop.), banány, kiwi apod.(trop.)) 

• další plodiny (kávovník, kakaovník, čajovník, koření, len, juta, dub korkový, 

kaučukovník, různé druhy palem)   

• některé plodiny se pěstují na tzv. plantážích (rozsáhlé plochy – čaj, káva, banány) 

Živočišná výroba 

Hospodářská zvířata poskytují lidem potraviny nebo suroviny. 

Zvěř chovaná pro potraviny nám poskytuje maso, mléko, vejce, med.  

Zvěř chovaná pro suroviny nám poskytuje vlnu, peří, kožešiny, kůže. 



Rybolov 

• sladkovodní (kapr, štika ad.) 

• mořský (tuňák, treska, mořské plody ad.) 

Při nadměrném rybolovu hrozí nebezpečí vyhynutí některých živočišných druhů! 

Lesní hospodářství 

Poskytuje suroviny pro další průmyslová odvětví. Dřevo jako surovina pro výrobu nábytku, 

papíru, hudebních nástrojů, stavební surovina, palivo. 

Tropy – eben, mahagon, teak, palisandr 

M. pás – smrk, borovice, dub, buk, vrba, lípa 

 Lidé při výsadbě nových lesů mnohdy nerespektují původní druhy, a proto dochází 

k problémům (např. kůrovec). Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje. 

Vodní hospodářství 

Hospodaří s vodními zdroji. Zajišťuje ochranu vodních zdrojů před znečištěním, úpravu pitné 

vody, čištění odpadních vod. 

Těžba nerostných surovin 

Nerostné suroviny patří mezi neobnovitelné zdroje. Těží se energetické suroviny, rudy a další 

nerostné suroviny. 

• energetické suroviny – uhlí (hnědé, černé – starší, kvalitnější), ropa (surovina pro 

výrobu benzínu, plastů, umělých vláken, léčiv – ropné vrty, ropné plošiny – přeprava 

ropovody, tankery – OPEC – mezinárodní organizace zemí vyvážejících ropu), zemní 

plyn, radioaktivní uran 

• rudy – horniny, z nichž se tavením v hutnictví vyrábějí kovy a jejich slitiny (železná 

ruda, bauxit), vzácné kovy (zlato, stříbro, platina) 

• další ner. suroviny – stavební (kámen, písek, vápenec), keramické (kaolín, jíly), 

sklářské (sklářské písky), chemické (kuchyňská sůl, fosfáty) 

 

V programu Alf tě čeká test „Světové hospodářství – primární sféra“. 



Matematika 1.-5.6. 

 
 

 



 
 
Výklad (str. 187) 
Konstrukce krychle a kvádru 
Při konstrukcích a náčrtcích krychlí a kvádrů používáme volné rovnoběžné promítání. 
Ve volném rovnoběžném promítání platí:  
 Délka úsečky ve vodorovném směru se nemění. 
 Délka úsečky ve svislém směru se nemění. 
 Délku úsečky v předozadním směru zkracujeme na polovinu a rýsuje se pod úhlem 45ᵒ. 
Stěnová úhlopříčka je úsečka spojující dva vrcholy ve stěně útvaru, které nejsou sousední. 
Tělesová úhlopříčka je úsečka spojující dva vrcholy tělesa, které nejsou ve stejné stěně tělesa. 



 stěnové úhlopříčky tělesové úhlopříčky 
 (ve přední, horní a pravé boční stěně) (AG, BH, CE, FD) 
 

 
Abychom při konstrukcích těles nemuseli používat úhloměr, využijeme vlastností volného 
rovnoběžného promítání. Při konstrukci krychle stačí „šikmost“ určit a narýsovat pomocí úhlopříčky ve 
přední stěně krychle. Při rýsování kvádru si ve přední stěně úsečku do čtverce odměříme. 

 

 
Cvičení str. 188 – 191 



Fyzika 1.-5.6. 
Elektrický obvod – schematické značky 
Elektrické obvody kreslíme pomocí schematických značek. 
Aby elektrický obvod fungoval, musí být uzavřený dokola kolem zdroje napětí – baterie.  
 

7 
 

 
 

Anglický jazyk – paní učitelka Pulcová 1. – 5.6. 
 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•30/6 
a) TRAINERS 
b) GOAL 
c) HOCKEY STICK 
d) HELMET 
e) GLOVE 
f) JERSEY 
g) GUARDS 
h) BAT 
•34/5 
1) - d 
2) - b 
3) – c 
4) – f 
5) – g 
6) – e 
7) – a 
•36/1 
LAZY = líný 
FIT = zdravý, v kondici 



ACTIVE = aktivní 
STRONG = silný 
SLOW = pomalý 
•36/2 
1) lazy 
2) slow 
3) unfit 
4) fast 
5) strong 
6) athletic 
7) healthy 
8) active 
9) tough 
10) agile 
11) clumsy 
12) competitive 
Tajenka: You are a champs! 
•37/3 
fit X unfit 
strong X weak 
fast X slow 
active X lazy 
skilful X clumsy 
•40/1 
Drink water = pít vdou 
Do sports = sportovat 
Watch TV = dívat se na televizi 
Eat fruit and vegetables = jíst ovoce a zeleninu 
Go jogging = chodit běhat 
•40/2 
a) relax = odpočívat 
b) eat junk food = jíst nezdravé jídlo 
c) eat too many sweets = jíst příliš mnoho sladkostí 
d) walk in nature = procházet se v přírodě 
•40/3 
KEEP FIT 
DRINK TOO MUCH COKE 
EAT HEALTHY FOOD 
SLEEP EIGHT HOURS A DAY 
PLAY COMPUTER GAMES ALL DAY 
 
B) Nastudujte si v učebnici na straně 30 tabulku ve cvičení 3. 
Potom v pracovním sešitě vypracujte na straně 37/ 3,4,5. 
 
C) Nastudujte si v pracovním sešitě na straně 41 ve cvičení 6 malou tabulku s modálními slovesy. 
Potom vypracujte na str. 41/ 5,6. 
 
D) Vše budeme spolu probírat na Zoomu. Nezapomeňte procvičovat na ALFovi. 
 
 
 
HAPPY INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY!! ☺ 



Anglický jazyk – paní učitelka Burdová 1. – 5.6. 
 

Út  2.6. 

PS  str. 42  cv.8 

PS  str.43  cv. 9 

Učebnice  str.38 , zopakuj si slovní zásobu a to tak, že do velkého sešitu si napíšeš čísla  od 1 - 20 .  

Napíšeš název sportu nebo co je na obrázku. 

Př. 

1/  skating 

2/ 

3/ 

St  3. 06. 

Zopakuješ si celou lekci 1 a dáš se do psaní testu z Lekce 1.   TEST  SI  VYTISKNEŠ nebo si ho můžeš 

VYZVEDNOUT  v úterý 2. 6. mezi 9.00  - 9. 30 hod ve škole. 

Čt  4. 06.  

Pracuješ na testu SAMOSTATNĚ, BEZ POMOCI BLÍZKÉHO jako ve škole. 

Píšeš čitelně. 

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

nebo mi ho hodíš do schránky na adrese  V Čeňku  459, Dolní Počernice do 8.6. 

 

OPAKOVÁNÍ 

LINK na video  WHAT  IS  SHE  LIKE?  =  Jaká  je ? 

https://www.youtube.com/watch?v=MdE0qC6t6vc 

FREKVENČNÍ  PŘÍSLOVCE  =  sometimes, often , always    ……. 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=ryh0XUk3ojc 

 

TEST 

Link   Vypracujte bez cvičení 1, to je poslech 

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

office/Am8mFvp_7qGgd3ynBwVjOHYfJFQHypYzpgt20DHbRU0VNj_tde4Z57dKOYxDVsWY_mJRiEo/1.

%20lekce%20test%20II.docx 

 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=MdE0qC6t6vc
https://www.youtube.com/watch?v=ryh0XUk3ojc
https://www.email.cz/web-office/Am8mFvp_7qGgd3ynBwVjOHYfJFQHypYzpgt20DHbRU0VNj_tde4Z57dKOYxDVsWY_mJRiEo/1.%20lekce%20test%20II.docx
https://www.email.cz/web-office/Am8mFvp_7qGgd3ynBwVjOHYfJFQHypYzpgt20DHbRU0VNj_tde4Z57dKOYxDVsWY_mJRiEo/1.%20lekce%20test%20II.docx
https://www.email.cz/web-office/Am8mFvp_7qGgd3ynBwVjOHYfJFQHypYzpgt20DHbRU0VNj_tde4Z57dKOYxDVsWY_mJRiEo/1.%20lekce%20test%20II.docx

