
Č eský  jazýk  

1. Opakování vět jednočlenných, dvojčlenných a větných ekvivalentů (J, D, VE) viz 

hnědý PS, str. 22 – projdi si znovu cvičení, která jsme dělali společně ve škole a poté 

vypracuj následující cvičení stejným způsobem – vpisuj  J, D, VE. (Pozor na souvětí, 

musíš určit každou větu! Pomáhej si základní skladební dvojicí.) 

a) Ve Vrbovicích byla slavná svatba.___ Tancovalo se až do rána___ a hodovalo se___, 

co hrdlo ráčilo.___ Ráno se pan gajdoš s notnou výslužkou ubíral k domovu.____ 

Když se rozednívalo____, došel k potoku.____ Jak se rozhlédl___, spatřil u řeky sedět 

vlka.____ Než bys napočítal pět____, vyšplhal gajdoš do koruny nejbližšího 

stromu.___ Vlk si sedl pod strom.___ V úzkosti mu gajdoš hodil koláč.___ Vlk ho 

schlamstnul____, ale seděl dál.___ Netrvalo to dlouho___ a v jeho útrobách zmizela 

celá výslužka.____ Gajdošovi se hrozně chtělo spát.___ Jak tak klimbal___, spadly 

mu gajdy rovnou na sedícího vlka ____a vydaly kvičivý tón.___ Vlk se polekal____, 

stáhl ocas mezi nohy____ a zmizel.___ Od té doby se potoku říká Vlčí.____ 
 

b) Půjde určitě touto cestou.____ Ahoj! ____Stále se o tom mluví v televizi._____ Právě 

mluvíme o tom ___, co podnikneme.____ No výborně! ____Určitě jsou doma____, 

slyším____, že hrají na kytaru.___ Večer bylo sychravo.___ Tak honem! 

____Nasedat! ____A teď se půjde ven.____ Je už rozhodnutý.____ Už je 

rozhodnuto.____ Co to zase dělá?____Vstávat!____ Uf!____ 
 

c) Věty jednočlenné změň na dvojčlenné: 

Včera začalo silně mrznout._______________________________________________ 

Co se o tom mezi lidmi povídá?____________________________________________ 

Do transformátoru uhodilo._______________________________________________ 

Pomalu přestává pršet._____________ _____________________________________ 

Vaškovi bylo hanba._____________________________________________________ 

Toho pejska mi bylo líto._________________________________________________ 
 

2. PS hnědý – str. 24 – Základní skladební dvojice (základní větné členy podmět a 

přísudek) – opakování z předchozích ročníků – projdi si tabulku 

- vypracuj cv. 2  a  3 (začni vždy tím, že si podtrhneš ZSD) 

3. PS hnědý – str. 25-27 – doplňování a opakování shody přísudku s podmětem (pro 

kontrolu vzadu výsledky, pokud by bylo něco nejasné, napište mi, ráda poradím  

  



Matematika  

Opakování – Váhy (soustavy rovnic) 

učebnice str. 76/ cv. 1 až 5 (Pro kontrolu mi výsledky pošli přes ŠKOLA ONLINE) 

Připomenutí: Na váze je vždy rovnováha (obě misky váhy váží stejně) – při řešení rovnice se 

nesmí rovnováha porušit = rovnost, rovnice 

Pro soustavy dvou rovnic s dvěma neznámými jsou dvoje váhy s dvěma různými tělesy 

(kostička, kulička) – pro přepsání jsou to dvě neznámé (x a y) 

Nápady jak váhy řešit Jen pro jistotu, kdyby to někdo trošku pozapomněl. 

(shrnutí dovedností z minulých let)  

 

Příklad Vedle každé váhy jsem napsala její matematický přepis – pokus se o to v úlohách i ty. 

 

 

 

 

1. možnost: Metoda pokus – omyl 

Dosazuji čísla a zkouším různé kombinace, dokud mi to nevyjde – dnes už to všichni 

umíme řešit lépe, ale když jsem doopravdy v koncích a nevím, jak dál, možná mi to 

trošku napoví. 

 

2. možnost: Sčítací metoda 

„Sesypu“ předměty na jednu váhu, tak aby nebyla rovnováha porušena.  

 

  

 

Tak tohle mi moc nepomohlo, ale co když jednu váhu otočím? 

 

 

 

 

A teď to sesypu: 
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Přepis: 

Teď můžu z váhy sundat vše, co nepotřebuji a zároveň to nenaruší rovnováhu (Když z každé 

misky seberu kostičku, nic se nestane). Můžu sundat i nějaké kuličky? Kolik? 



Co zbyde, když se odstraní vše, co jde? 

 

Hurá!!! Mám řešení!!! Teď ještě zjistit, kolik váží kostička – stačí se podívat na začátek, když 

vím, že kulička váží 2 (x = 2), tak to snadno dopočítám. (y = 5) Vyšlo ti to taky tak? 

Pozn.: Někdy je potřeba hledat jiné varianty (třeba přidat „stejnou váhu“ víckrát) – cílem by 

mělo být zbavit se jednoho druhu předmětu. 

 

3. možnost: Dosazovací metoda 

 

 

 

 

Na druhé váze vidím, že        váží stejně jako   a závaží       . Na první váze mohu tedy 

vyměnit kostičku za dvě kuličky a  „1“ závaží. 

 

 

 

(dvě kuličky mohu na každé straně odstranit) 

A hurá!!! Kulička (tedy x) se rovná 2. 

A pro druhou neznámou opět na začátek – když vím, kolik váží kulička, je to jednoduché. 

 

Vyber si metodu, která se ti líbí, a která tě dovede k cíli! 

 

 

  

2

 

=

 

𝑥 = 2 
Přepis: 

5

 

=

 

6

 
=

 

1

 

3𝑥 + 5 = 𝑦 + 6 
2𝑥 + 1 = 𝑦 

Přepis: 

1

 

5

 

=

 

6

 3𝑥 + 5 = 2𝑥 + 7 
𝑥 = 2 

Přepis: 

 

1

 



Př í řodopis 

Stavba rostlin - KOŘEN 

Uč. str. 68 a 69 

Přečíst v učebnici a udělat si krátký zápis do sešitu 

Funkce – zelený rámeček 

Stavba 

Přeměny hlavně co je v textu tučně 

Význam 
 

Fýzika 

- Síla a tvar tělesa: uč. str. 15 -16 přečíst, vypsat poznámky a vypracovat úlohy na str.16/1 -5 

do sešitu 

- Síla a pohybový stav těles: uč. str. 16 -17 přečíst, vypsat poznámky a vypracovat úlohy na 

str.17/1-5 do sešitu 

 

Ne mecký  jazýk  

Einheit 7 

- opsat do slovníčku všechna slovíčka ze 7. okruhu – PS str. 67 

- PS – str. 60/ cv. 1 

- Učebnice – projít úvodní str. 67;  cv. 1/ 68 – přečíst pozvánky 

 

Anglický  jazýk 

1) Učebnice str. 74 – znovu si přečíst pohlednice a vypsat všechny tvary sloves v minulém 

čase do školního sešitu.  

Vypracovat otázky ze cv.1/ str. 74 do školního sešitu- pište celé věty, procvičujte minulý 

čas. 

2) Opakujte minulý čas prostý – Past simple – str. 72-73. Procvičujte zápor a otázky. 

3)Přečíst a přeložit do češtiny píseň ze str. 75: Nightmare holiday. Překlad napište do 

školního sešitu. 

4) Opakujte slovíčka 6. a 7. lekce.  



De jepis 

Poslední Přemyslovci 

učebnice str. 96 – rodokmen Přemyslovských králů – vyber z něj pouze Přemyslovce (napoví 

ti barva) a namaluj do sešitu jejich rodokmen. 

Zápis do sešitu: podle učebnice (str. 93 až 96) doplň informace místo ☺ (viz modrý text) 

 

Poslední Přemyslovci 

Přemysl I. Otakar 

 1212 – Zlatá bula sicilská – dědičný královský titul 

Václav I. 

 převzal a dále rozvíjel bohatý a prosperující stát 

 naleziště stříbra v ☺ a ☺ doplň 2 města (první písmena: J. a K. H.) – v tom druhém se 

začalo těžit až trochu později 

Přemysl II. Otakar 

 nejbohatší a nejmocnější panovník Evropy → přezdívka ☺ 

 rozšířil území (podívej se na mapku str. 93) 

 zemřel v bitvě ☺ (Kde se konala? Proti komu bojoval?) 

Václav II. 

 nejprve vládl jeho strýc ☺(jméno) → drancoval zemi 

 razil stříbrné mince ☺   

 získal ☺ (stát) korunu 

Václav III. 

 otec mu zajistil ☺ (stát) korunu (vládl v Čechách, v ☺ a v ☺) – podívej se na obrázek 

na straně 97 – tři koruny a na mapku na str. 95 

 zavražděn v ☺ (město) → rod Přemyslovců vymřel po ☺ 

  



Zeme pis  

Doplňte pracovní list z páteční hodiny(6.3.), práce s atlasem mapa Austrálie a Oceánie 

(Obecně zeměpisná mapa, Austrálie, Nový Zéland - str. 132-135): 

My všichni - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - , - - - - - -  - - - - - .  - - - - -  procházíme. Důvod, proč 

jsme tady, je pozorovat, učit se růst, milovat…. a pak se vrátíme domů.  

(Australské přísloví) 

1. Největší město na jižním pobřeží Austrálie  

(1) Melbourne 

2. Hlavní město Nového jižního Walesu (stát 

Australského svazu)  (2) Sydney 

3. Záliv na jihu Austrálie (1) Velký 

4. Ostrovy na 10 j.š.  a 160 v.d.   (1) 

Šalamounovy 

5. Název státu Australského svazu s hlavním 

městem Hobart (7) 

6. Název oceánu, který omývá Austrálii na 

východě (3) 

7. Správní středisko Severního teritoria (6) 

8. Nejvyšší hora Austrálie je Mt.  (5) 

9. Nejvyšší pohoří Nového Zélandu (1) 

10. Bassův průliv odděluje Austrálii od ……   (3) 

11. Nejdelší australská řeka (1) 

12. Hlavní město Západní Austrálie (2) 

13. Jediné velké město na poloostrově Arnhemská 

země (6) 

14. Poušť na 27 j.š., 130 v.d.  (5) 

15. Pohoří ve vnitrozemí Austrálie s nejvyšší 

horou  1440 m n.m. (7) 

16. Souostroví, ve kterém leží ostrov Guadalcanal 

– zde proběhla jedna z rozhodujících bitev 2. 

světové války. (1) 

17. Největší město na západním pobřeží Austrálie 

(4) 

18. Hlavní město Nového Zélandu (2) 

19. Moře omývající severovýchodní pobřeží 

Austrálie (7) 

20. Část oceánu s hloubkou 10 994 m (7) 

21. Ostrov ve Velkém australském zálivu poblíž 

města Adelaide.  (7) 

22. Oceán omývající Austrálii na severozápadě 

(5) 

23. Název části Oceánie, kam patří například 

Havajské ostrovy, Cookovy ostrovy, 

Společenské ostrovy, Tuamotu (8) 

24. Nejvyšší hora Nového Zélandu (2) 

25. Hlavní město ostrova Tasmánie (2) 

26. Hlavní město Havajských ostrovů (1) 

27. Poloostrov, kterým se Austrálie nejvíce 

přibližuje k ostrovu Guinea (2) 

28. Název čáry, která vede přibližně podél 180. 

poledníku (3) 

29. Název část Oceánie, kam patří například 

Marshallovy ostrovy, Mariany … (5) 

30. Souostroví, ve kterém se nachází známý 

ostrov Tahiti (6) 

31. Činná sopka na Novém Zélandu (3) 

32. Hlavní město Fidži (1) 

33. Rovina na jihu Austrálie (2) 

34. 2. Největší jezero Austrálie (1) 

35. Stát Australského svazu s hlavním městem 

Melbourne (5) 

36. Bažinatý a pralesy porostlý poloostrov 

Austrálie (4) 

37. Mořský proud proudící kolem východního 

pobřeží Austrálie (4) 

38. Mořský proud proudící v Oceánii těsně na 

sever od rovníku  (13) 

39. Mořský proud proudící kolem západního 

pobřeží Austrálie (6) 

40. Název část Oceánie, kam patří například 

Šalamounovy ostrovy, Fidži (1) 

41. Ostrov Nového Zélandu, který má teplejší 

podnebí (7) 

42. Poušť na obratníku Kozoroha (4) 

43. Poušť v Severním teritoriu (1) 

44. Superkontinent, ke kterému patřila Austrálie 

před 152 milióny lety  - geologická mapa(6) 

45. Stát Australského svazu, kde jsou největší 

australská jezera (1) 

46. Hlavní město Australského svazu (5) 

47. Název litosférické desky, na níž leží Austrálie 

(geologická mapa)  (2) 

48. Francouzské území – správní středisko 

Noumeá (2) 

49. Ostrov patřící USA na 145. stupni východní 

délky

 


