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VELIKONOČNÍ ZVYKY – 5.C
Doplň chybějící písmena
Velikonoce se staly symbolem jara. O Velikonocích se dodržovaly lidové zvyky.
Všichni kluci vyráželi k potoku a hledali vrby. Z nich potom odřezávali proutky a
pletli pomlázky. Pomlázky zdobili chlapci barevnými stužkami. Děvčata mezitím
střádala bílá vajíčka a dělala z nich nádherné kraslice. Na Velikonoční pondělí se
dívky hezky ustrojily a čekaly, až za nimi chlapci dorazí. Kluci dívky vyšupali
pomlázkami, aby byly dívky stále mladé a krásné. Děvčata jim za to
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dala malovaná vajíčka. Dnes už si většina z lidí pomlázky i malovaná vajíčka
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koupí v obchodech. Starý zvyk s koledováním na Velikonoční pondělí se však
6.
5.
stále dodržuje.
U dvou posledních vět urči slovní druhy.
Vyskloňuj „malované vajíčko“ v množném čísle

1.p. malovaná vajíčka
2.p. (bez) malovaných vajíček
3.p. (k) malovaným vajíčkům
4.p. (vidím) malovaná vajíčka
6.p. (o) malovaných vajíčkách
7.p. (s) malovanými vajíčky
Slož velikonoční koledu
Použij alespoň 3 slova z této nabídky – pomlázka, košíček, vajíčko, koleda,
zajíček, vrba, proutek,Velikonoce
1)

Hopsá, hopsá zajíček,
pro proutěný košíček.

2)

Má ho doma schovaný,
pod velikou postelí.

3)

Nabarvené vajíčko,
umí schovat pod víčko.
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Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Pamatuj, že při dělení musí být vždy zbytek menší než dělitel.
Vypočítej písemně:
51 513 : 21 = 2453

51 513 : 37 =1392(9)

51 513 : 62 =830(53)

Na zájezd k moři pojede 267 dětí. Kolika autobusy pojedou, jestliže v každém může jet nejvýše
39 dětí?

267:39=6(33) zk. 6*39=234+33=267
Pojede 7 autobusů.
Za vstupné na koncert se vybralo celkem 36 720 Kč. Kolik na něj přišlo lidí, když jeden lístek stál
85 Kč?

36 720:85=432

zk. 432*85=36 720

Na koncert přišlo 432 lidí.
Vypočítej, kolik km ujede řidič autem při spotřebě uvedené v tabulce:
spotřeba
5
ujede
70

10
15
140 210

Na 1l ujede auto 14 km.

20
280

25
350

30
420

35
40
490 560

45
50
630 700
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1. Kamarád “A” potřebuje pomoc, nabídni mu ji “B”:
Př.: A: “I feel hungry.” B: I’ll pay you a lunch for you. – I’ll make something to eat for you.

A: “I feel thirsty.” (prepare)
B: I will prepare a drink.
A: “I have a lot of mistakes in my homework.” (teach)
B: …I will teach you.
A: “I have a very dirty car.”(clean)
B: …I will clean your car.
A: “I need to read this book. I haven’t got it.”(borrow)
B: …You will borrow the book from me.
A: “I have lost my keys.” (help to find)
B: I will help to find your keys.

2.

Jak bude svět vypadat v roce 2 200? Vymysli alespoň tři věty.
We will live under the ground. We will travel on holidays to Mars. We will
live together with robots and they will serve us.
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Pravopis přídavných jmen-přivlastňovacích 5.C

1. Z podstatných jmen utvoř dvojice:
Př. žák-sešit ………. žákův sešit
Petr– knihy __Petrovy knihy_____________
Bezruč – básně __Bezručovy básně__________________________________
děda – bratři _____dědovi bratři__________________________________
matka – recepty matčiny recepty_______________________
strýček – přátelé ____strýčkovi přátelé________________________________
Čapek – romány ___Čapkovy romány_________________________________
král – dcery ____královy dcery____________________________________
Václav – děti ____Václavovy děti___________________________________
Lada – obrazy ____Ladovy obrazy__________________________________
Pavel – boty _____Pavlovy boty_________________________
2. Napiš v množném čísle:
Haškova ulice ____Haškovy ulice___________________________________
Mánesův obraz __Mánesovy obrazy__________________________________
Smetanova opera _____Smetanovy opery_______________________________
Erbenova balada _______Erbenovy balady______________________________
Jiráskův most _____Jiráskovy mosty__________________________________
předsedův proslov _____předsedovy proslovy__________________________
strýcův pes ___strýcovi psi________________________________________
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Foglarova kniha ___Foglarovy knihy__________________________________
učitelovo kázání ___učitelova kázání________________________________
závodníkův soupeř __závodníkovi soupeři_____________________________
pro prezidentova řidiče ___pro prezidentovy řidiče________________________
Novákovo dítě ___Novákovy děti__________________________________
sousedova zahrada ___sousedovy zahrady______________________________
otcův přítel __otcovi přátelé__________________________________________
Pavlův svetr __Pavlovy svetry______________________________________
velitelův rozkaz __velitelovy rozkazy_________________________________
3. Podtrhni přídavná jména přivlastňovací:
Davidovi se o tom nechtělo mluvit. Včera jsme viděli dědovo nové auto. Smetanovy
opery se mu líbily. Davidovy sešity ležely na zemi. Přečetl jsem si spolužákovy
výpisky. Vyprávěli nám o Bedřichu Smetanovi. Spolužákovi jsme koupili nové
přezůvky. Přijeli k nám bratrovi známí. Bratrovi se ten nápad vůbec nelíbil. Poznali
jsme na oslavě bratrovy kamarády. Dědovy slepice utekly ze zahrady k sousedům.
4. Doplň i/y:
Viděl Jirkovy__ spolužáky, Františkovy__ Lázně, Karlovi__ psi, otcovi__ známí,
babiččini__ bratři, bratrovy__ brusle, pro Liborovy__ rodiče, Havlovy__ knihy,
Václavovi__bratranci, Hřebejkovy__ filmy, Husovi__ nepřátelé, Nerudovy__
fejetony, do soupeřovy__ branky, otcovy__ brýle, Čapkovy__ pohádky,
závodníkovy__ výkony, Milanovy__ sestřenice, Honzíkovi__ křečci, Nohavicovy__
písničky, o tatínkovi__, tatínkovy__ kalhoty, o Budulínkovi__, z Kosmovy__
kroniky, kamarádovy__ vtipy, fyzikovy__ pokusy, Vojtovy__ nápady, Sněhurčini__
trpaslíci, sestřiny__ šaty, lyžařovy__ rukavice, kuchařovy__ recepty, katovy__
nástroje, Karlovy__ Vary, královi__ ochránci, Romanovi__ rodiče.
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REVOLUČNÍ ROK 1848
Zkus doplnit tento text.
Rok 1848 byl neklidným rokem v celé Evropě. V mnoha zemích vypukla revoluce.
V Praze se sešli v roce 1848 zástupci českých vzdělanců a požadovali částečné
navrácení svobody českým zemím. V červnu 1848 svolali do Prahy shromáždění.
Během sjezdu se střetly národní gardy a vojsko. Lidé stavěli barikády. Povstání
bylo potlačeno. Úspěchem revoluce bylo zrušení roboty. O všech událostech
pravdivě informoval Karel Havlíček Borovský.
Otázky a úkoly:
Který císař zrušil nevolnictví a jaký je rozdíl mezi nevolnictvím a poddanstvím
(robotou)?
Josef II. zrušil nevolnictví.
Poddanství je povinnost vůči vrchnosti, státu a církvi. Nevolnictví je omezení
osobní svobody - změny pobytu, možnost sňatků, nutnost roboty na cizích polích
pro panstvo, práce dětí.

Proč byl svolán Slovanský sjezd a kdo mu předsedal?
Snažil se sjednotit všechny Slovany žijící v rakouské monarchii. Předsedal mu
František Palacký.
Proč Slovanský sjezd nedokončil svá jednání?
Nedokončil svá jednání kvůli občanským nepokojům a červnovému pražskému
povstání.
Kdo se střetl v červnu v Praze?
Střetly se národní gardy s císařskými vojsky.
Jak se policie vyrovnala s účastníky povstání?
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Během povstání padlo 43 povstalců a 63 bylo jich zraněno.
Mělo povstání nějaký úspěch?
Jediným úspěchem revolučních událostí bylo zrušení roboty a poddanství.
Kdo byl Karel Havlíček Borovský a co o něm víš?
Byl to český básník a nejaktivnější novinář. Kritizoval císaře a jeho vládu. Byl pro
to zatčen a odvezen do vyhnanství do Brixenu na 3 roky bez rodiny.
Uměl bys vysvětlit tento epigram?
Kdo se stále pilně učí, ten je vlasti chlouba.
Kdo si myslí, že moc umí, začíná být trouba.
Člověk se má stále celý život učit a nemyslet si, že je už dost chytrý a už se učit
nemusí.
Přečti si čítance na straně 53 ukázky z díla K. H. Borovského.
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MATEMATIKA – 5.C
Vypočítej slovní úlohy a napiš odpověď. U každé slovní úlohy si můžeš udělat náčrtek.
1. Čtverec má obvod 28 cm. Kolik cm měří jeho jedna strana
28/4=7
Jedna strana měří 7 cm.
2. Tatínek vyráběl čtvercový rámeček z dřevěné laťky dlouhé 42 cm. Jedna strana
rámečku měřila 10 cm. Stačila mu laťka?
10*4=40
Laťka mu stačila.
3. Maminka koupila koberec, který měl šířku 200 cm a délku 400 cm. Chtěla ho
olemovat. Kolik lemovky potřebovala? Výsledek převeď na metry.
400+400+200+200=1200
Potřebovala 12 m lemovky.
4. Tatínek a strýc chtějí oplotit každý svou zahradu. Tatínkova zahrada má šířku 60 m a
délku 90 m. Strýcova zahrada má tvar čtverce. Každá jeho strana měří 60 m. Kdo bude
potřebovat více pletiva? Tatínek nebo strýc?
90+90+60+60=180+120=300
60*4=240
Tatínek bude potřebovat více pletiva.
5. Podlaha koupelny ve ru čtverce má délku 3 m. Rodiče ji chtějí vydláždit.
Kolik m dlaždic budou potřebovat?
3*3=9 Budou potřebovat 9 m2.
2

6. Pokoj má tvar obdélníku o rozměrech 3 m a 5 m. Vypočítej, kolik stojí koberec do
tohoto pokoje, když 1 m stojí 400,- Kč.
3*5=15 m2 15*400=6000
Koberec stojí 6000 Kč.
2
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COVID 19
Nemoc Koronavirus pochází z čínského města Wu-chan.
Z Wu-chanu se to bohužel rozšířilo po celé Evropě. V této době je v Evropě
nejpostiženější zemí Itálie. Nejvíce riziková skupina jsou senioři nad 65 let. V Česku
byla vyhlášena karanténa a je povinnost nosit roušku. Je zákaz volného pohybu a
návštěv, povolený pohyb je pouze do práce a z práce, případně nutný
nákup či vyřízení na úřadě. Když už je Koronavirus rozšířený po celém světě, dá se
to nazývat pandemie.
Přírodě to však pomohlo, protože letadla a zaoceánské lodě nevypouští splašky,
není tolik turistů, z čehož plyne, že v přírodě nebude tolik odpadků, dokonce se do
Benátek vrátili delfíni. Školy jsou uzavřené až do odvolání, děti se učí doma a dělají
úkoly z domova. V Česku už je nakažených přes 6 tisíc lidí. Naštěstí se najdou
dobrovolníci, kteří např. šijí roušky, pomáhají seniorům, také seniorům nakupují
jídlo a vozí jim ho domů.
Přeji všem zdraví a nakaženým rychlé uzdravení.
Markéta Fuchmanová 5.C

Povídka o krávě a teleti
Autor: Eduard John
Kvůli koronaviru jsme se přestěhovali na chatu v Mlýnici. Za domem je pastvina, na
které se pasou krávy. V neděli jsme slavili tátovy narozeniny a najednou si jedna kráva
lehla a vypadala jako mrtvá. Potom z ní vykoukla dvě kopýtka, a tak jsme ji začali
pozorovat dalekohledem. Postupně z ní lezla kolena, pak zadek, potom hřbet, nakonec
hlava, až se narodilo celé tele. Kráva začala to tele olizovat. Zavolali jsme pana Salabu,
který je majitelem krav. Ten teleti přidělal cedulky na uši, aby se poznalo, jestli je to
kráva nebo býk. Byl to býk. V příštích chvílích se býček pokoušel vstát, ale moc mu to
nešlo. Asi po půl hodině se mu to podařilo a potom už začal chodit a pak i běhat.

