
Učivo 22. 6. – 26. 6. 

 

Nezapomeň, že v pátek odevzdáváš všechny učebnice. Do školy pro vysvědčení si přijdeš 

v určený čas, bez doprovodu, v roušce a při vstupu do budovy použiješ dezinfekci. 

Opět si proveď kontrolu učiva z minulého týdne, řešení je zase v závěru tohoto dokumentu.  

ČJ:  

Opakování: shoda přísudku s podmětem - https://www.skolasnadhledem.cz/game/4960 

Nové učivo: SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKA NÁSOBNÝM PODMĚTEM 

(Toto učivo budeš znovu probírat v 6. ročníku.) 

 

 uč. 132/1 ústně, poté si přečti žlutý rámeček pro vysvětlení prvního cvičení 

Nyní si zapiš do sešitu z mluvnice: 

1. SHODA PŘÍSDUKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM STEJNÉHO RODU 
(nadpis) 

a) u rodu mužského živ. - píšeme koncovku - i 

Např. Špačci a vrabci napadli sad třešní. 

 

b) u rodu mužské neživ. - píšeme koncovku - y 

Např. Stromy a keře rozkvetly. 

 

c) u rodu ženského  - píšeme koncovku - y 

Např. Na rybníku plavaly husy a kačeny. 

 

d) u rodu středního  - píšeme koncovku - a 

Např. Koťata i štěňata unaveně usnula. 

 

 uč. 133/1 ústně, potom si přečti oba modré rámečky pro vysvětlení, poté pokračuj 

v zápise: 

 

2. SHODA PŘÍSDUKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM RŮZNÉHO RODU 

a) Je-li alespoň jeden člen několikanásobného podmětu mužského rodu životného 

- píšeme koncovku – i 

Např. Cvrčci a kobylky se ozývali v trávě. 

 

b) Není-li v několikanásobném podmětu člen mužského rodu životného 

- píšeme koncovku – y 

Např. Pařezy a kameny čněly nad hladinou. 

 

c) Stojí-li ve větě přísudek před několikanásobným podmětem, může se koncovka 

příčestí minulého shodovat s rodem nejbližšího jména. Obojí způsob pravopisu je 

povolen. 

Např. Ve vodě pluly žáby, ryby a raci. NEBO: Ve vodě pluli žáby, ryby a raci.  

!!!(ALE pouze Raci, žáby a ryby pluli ve vodě.)!!! 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4960


 

M: Opakování - PS 58/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, PS 60/1, 2, 6 

 

Vl: : https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso (najdi si: Bulharsko, Řecko, Rumunsko) 

Státy jižní a jihovýchodní Evropy 

Maďarsko – republika, člen EU a NATO, do konce 1. světové války součást Rakousko – 

Uherska 

Hlavní město – Budapešť 

Zajímavosti: jezero Balaton, maďarská step – pusta 

Rumunsko – republika, hospodářsky méně rozvinutý stát, člen EU a NATO 

Hlavní město – Bukurešť 

Zajímavosti: automobilka DACIA, divoká příroda, moře 

Bulharsko – republika, člen EU a NATO  

Hlavní město – Sofie 

Zajímavosti: kulturní a historické památky, pobyty u moře 

 

Slovinsko – republika, dříve součást Jugoslávie, člen EU a NATO 

Hlavní město – Lublaň 

Zajímavosti: historické památky, moře 

Chorvatsko – republika, dříve součást Jugoslávie, člen EU a NATO 

Hlavní město – Záhřeb 

Zajímavosti: historické a kulturní památky, moře 

Srbsko – republika, dříve součást Jugoslávie 

Hlavní město – Bělehrad 

Zajímavosti: historické památky, moře 

Bosna a Hercegovina – republika, dříve součást Jugoslávie 

Hlavní město - Sarajevo 

Černá Hora – republika, dříve součást Jugoslávie, člen NATO 

Hlavní město - Podgorica 

 

Albánie – republika, hospodářsky méně rozvinutý stát 

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso


Hlavní město – Tirana 

Řecko – republika, člen EU a NATO, stát s bohatou kulturou a historií 

Hlavní město – Athény 

Zajímavosti: historické a kulturní památky (základ evropské civilizace), moře, ostrovy 

 

 

Př: uč. 94 – 100 přečti si tyto stránky, podívej se na obrázky a na závěr si přečti rámeček na 

straně 101: A CO JE DŮLEŽITÉ?  

 

Je to učivo, které budeš probírat na 2. stupni ve fyzice. 

Zde se můžeš podívat na pár fyzikálních pokusů. POZOR! Pokud je budeš chtít vyzkoušet, 

tak jen pod dohledem dospělého člověka! https://www.youtube.com/watch?v=s5JBr1_7VOM 

 

 

 

Řešení z týdne od 15. 6. – 19. 6. 

ČJ:  

uč. 130/1 bylo ústně 

 

uč. 130/3 bylo písemně (zeleně zvýrazněná písemna jsou správně) 

 

uč. 131/4 bylo ústně 

 

uč. 131/5 bylo písemně 

https://www.youtube.com/watch?v=s5JBr1_7VOM


 

uč. 131/7 bylo ústně 

 

 

uč. 131/8 bylo písemně 

 

M: 

PS 52/1 - 5 

 

 

PS 54/2, 4 

 



PS 56/3, 6 

 

 

 


