
Ahoj páťáci, doufám, že jste si všichni užili velikonoční svátky a s nimi spojené dny volna bez úkolů.  
Ty ale netrvají věčně a nás zase čeká práce. 
 
Vypracované úkoly prosím poslat do pátku 17.4. Posílejte pouze ty, u kterých si o zaslání píši, 
ideálně všechny úkoly najednou. Děkuji. 
 
 
Vlastivěda   
  
Nová látka: str.63 – 64   
 - nejdříve si opiš do sešitu poznámky  
 
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 
1.sv.válka trvala od roku 1914 – do roku 1918 
Příčiny války –  spory mezi nejbohatšími zeměmi (velmocemi), které usilovaly o nová území, o větší 
moc a bohatství  
Bojovaly proti sobě: Německo, Rakousko-Uhersko proti Velké Británii, Francii, Rusku 
Čeští vojáci často odmítali bojovat za Rak.-Uher., dobrovolně odcházeli do zajetí.  
Tito vojáci dali základ novým československým jednotkám - legiím,  
které bojovaly proti Německu a Rak.-Uher. 
Proto Čechům a Slovákům západní mocnosti přiznaly právo na samostatný stát. 
1.sv.válka skončila 28.10.1918 porážkou Německa a Rakousko-Uherska 
Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho území vznikly nové samostatné státy. 
28.101918 – byla vyhlášená samostatná Československá republika 
  
Teď si znovu přečti celou kapitolu ještě jednou, (i se žlutými lištami), prohlédni si fotografie, mapy a 
odpověz na následující otázky. Pracuj pozorně. Měla by ti vyjít tajenka, kterou mi pošli na 
hanzlickova@zskasejovice.cz 
 
 

 Záminkou k vypuknutí 1.svět.války byl atentát na císaře Františka Josefa I.   ANO/H/    NE/T/      

 K atentátu došlo ve Vídni             ANO /T/   NE /G/ 

 Válka trvala 3 roky              ANO /G/   NE /M/ 

 Z českých zemí byli muži odváděni do armády Rakouska-Uherska        ANO /A/   NE/T/ 

 Válčilo se pouze na souši             ANO /P/   NE /S/ 

 Čeští vojáci často dobrovolně odcházeli do zajetí, aby nemuseli bojovat proti Němcům 
       ANO /F/   NE /A/ 

 Příslušníci legií se účastnili bojů proti Rakousku-Uhersku a Německu        ANO /R/   NE/Y/ 

 Rakousko-Uhersko se v důsledku 1.sv.války rozpadlo a na jeho území vznikly 
další samostatné státy.              ANO /Y/   NE /K/ 

 Dne 28.října 1919 byla vyhlášena samostatná Československá republika 
       ANO /H/   NE/K/ 
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Český jazyk  
Nyní si připomeneme další slovní druh –zájmena.   Opiš si do sešitu: 
ZÁJMENA – ohebný slovní druh (skloňují se), zastupují ve větách podstatná, přídavná jména a 
číslovky 
Druhy zájmen  - přehled v učebnici str. 109 (pozorně si přečti), nemusíš opisovat 
 
Nyní se pokus určit druhy zájmen  ve větách (pracuj podle přehledu na str. 109)  
vypracovaný úkol prosím poslat na hanzlickova@zskasejovice.cz 
 
(NEZAPOMEŇ, ŽE ZÁJMENA SE MOHOU SKLOŇOVAT, TUDÍŽ  MOHOU MĚNIT SVŮJ TVAR VE VĚTÁCH) 
(Napiš pouze číslo věty, dané zájmeno  a druh zájmena) 
Příklad:  1/ Jeho písmo je úhledné.  1/ Jeho – z. přivlastňovací 
 
2/ Brzy tě navštíví.    2/………………………………………. 
3/ Toho chlapce znám.    3/……………………………………… 
4/ Snad se něčeho lekne.   4/…………………………………….. 
5/ Kdo rozbil okno?    5/……………………………………. 
6/ V žádném kelímku nebyla voda.  6/……………………………………. 
7/ Ona vázu určitě nerozbila.   7/……………………………………. 
8/ Evě spadlo něco do oka.   8/……………………………………. 
9/ U dveří sedí naše kočka.    9/…………………………………… 
10/Který obrázek se ti líbí?   10/…………………………………. 
11/Čemu jsi nerozuměl?   11/………………………………… 
12/Ničemu novému se nenaučil.  12/……………………………….. 
13/Vezmi si svůj kabát.    13/……………………………….. 
14/Nevěděl, čemu má věřit.   14/………………………………… 
15/Nikdo mu nepomohl.   15/……………………………….. 
 
Můžeš si zkontrolovat , popřípadě opravit a ještě dál procvičovat na www.rysava.websnadno.cz 
Klikni na ikonu český jazyk – ikonu 5.ročník – ikonu 2.pololetí – ikona Zájmena -druhy 
 
Učebnice str.110/cv.4 – ústně rozlišuj, která zájmena jsou tázací a která vztažná 
Učebnice  str.110 / cv. 7 písemně do domácího sešitu 
 
 
 
 
Matematika 
 
Převody jednotek – Jednotky času  učebnice str.77 přečti a připomeň si v zeleném rámečku 
 
Str.77/ cv. 1 , str.78/cv.9  – procvičuj ústně 
 
Str.77/cv.4 – vypracuj do školního sešitu /příště si zkontrolujeme/ 
 
 
Str.77/cv. 3, 5, 6, 7 – napiš správné odpovědi  na otázky a své odpovědi pošli na 
hanzlickova@zskasejovice.cz 
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