
Vlastivěda – zeměpis 

Jihomoravský kraj, zvlášť posílám prezentaci, tu si jen pročtěte. Je v ní i spoustu obrázků. 

Uč. Str. 26,27 pročíst, výpisky 

Pracovní sešit strana 18 

Úkol č. 1 

 na mapě najdi 

Valtice 

 Vodní nádrž Nové mlýny 

Vodní nádrž Vranov 

Dyjsko-svratecký úval 

Dolnomoravský uval 

Propast Macocha 

Brno 

Národní park Podyjí 

 

Pavlov – najdi na mapě 

- vybudován archeopark na místě nálezů z mladšího paleolitu 

- budova je skryta v podzemí 

-na povrchu pouze betonové části, mají symbolizovat bílé Pálavské vrchy 

- v tomto archeologickém muzeu návštěvníci najdou exponáty z doby lovců mamutů před 30 000 lety 

 

 



Úkol č. 2 – odpověď mi zašlete: Co mají společného tato místa? 

 

Říp, Blaník, Radhošť, Vyšehrad (skála), Hostýn, Žižkov, Svatobor u Sušice, Branka na 

Dobeníně u Náchoda, Boubín, Zlatý kůň u Tmaně (Červený 

lom), Trocnov, Prácheň u Horažďovic, Čerchov, Buchlov, Lipník, Helfštýn, Doudleby,  

zřícenina Podlažického kláštera u Chrasti a  Záhlinice). 

Místa se pokus najít na mapě 

 

Nápovědu najdeš v následujících videích  

Vlastivěda – dějepis  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11103404611-narodni-divadlo-jak-je-

neznate/215542152180001/ 

pořad má 16 dílů, koukněte se na všechny, máte to celé místo dějepisné části ve VL 

pořad je i na youtube 

 

zde je další zajímavý pořad, myslím, že by se vám mohl líbit 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267435666-kde-bydlely-princezny/410235100081004-

hluboka/ 

 

Posíláte mi pouze odpověď k úkolu č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1chod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boub%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tma%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hora%C5%BE%C4%8Fovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doudleby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podla%C5%BEick%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11103404611-narodni-divadlo-jak-je-neznate/215542152180001/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11103404611-narodni-divadlo-jak-je-neznate/215542152180001/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267435666-kde-bydlely-princezny/410235100081004-hluboka/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267435666-kde-bydlely-princezny/410235100081004-hluboka/


 

ANGLICKÝ JAZYK p. Burdová 

5.tř Po 23.03. 

Připravit si vyprávění o své rodině a jejich činnostech na základě učebnice str. 

65 cv.4 a zkusit ZPAMĚTI dovyprávět 

PS str.19 cv. 6, 7, 8 

Učebnice str.66 cv.1, 2 , 3 

Učebnice str.67 cv.1 

Slovní zásoba lekce 3. Vypsat do slovníčku a opakovat. 

 

Út.24.03. 

Učebnice str.67 cv.2 

Řádně si přečíst a přeložit a přejít na cv.3 NAPSAT rozhovor do velkých sešitů. 

Můžete si najít obrázek té osobnosti a nakreslit sebe a pomocí bublinek vytvořit 

rozhovor. 

Potom mi to vyfotíte nebo oskenujete a pošlete na e-

mail.vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

Čt 26.03. 

Učebnice str.68 cv.1, 2, 3  

PS str. 20 cv.1,2 

PS str.21 cv.3,4 

PS str. 22 GRAMATIKA do sešitů vypsat nebo i do slovníčků 

A cv. 5,6  

PS str.23 cv.7 

 

 

 

mailto:e-mail.vera.burdova@zsdolnipocernice.cz
mailto:e-mail.vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


Český jazyk 

Dobrý den děti, 

chtěla bych poděkovat vám a vašim rodičům za domácí přípravu a za to, že jste mi posílaly svou práci 

mailem. Tento týden se budu snažit posílání omezit, abychom si od vzájemného posílání odpočinuli. 

Ještě nemám vše opravené, ale nebojte se, každému odpovím. 

Mluvnice – 4 vyučovací hodiny 

1) Pracovní sešit strany 18 a 19. Vypracujete a zkontrolujete si práci podle klíče vzadu v pracovním 

sešitě. (cvičení 5 na straně 19 musíš přepsat do sešitu) 

2) Budete si procvičovat koncovky přídavných jmen na internetu: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/1307 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/6480 

Čtení – 2 vyučovací hodiny 

1) Nejdříve vás poprosím, abyste nakreslili nebo namalovali obrázek k pohádce, kterou jste napsali. 

Snažte se, aby byl obrázek výrazný, velikost A4 a papír byl bez linek. Používejte syté barvy. Obrázek si 

založíte do desek a až se uvidíme, přidám ho k pohádce, abychom si mohli vytvořit knížku. Poprosím 

pana ředitele, aby nám knihy vytiskl a svázal tak, aby měl každý z vás jednu. 

2) Znovu si zopakujete pověst ze sešitu na čtení. Stačí 2x přečíst. Přečtěte si další 2 pověsti na 

internetu: 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/blanicti-rytiri-stare-povesti-

ceske.html#axzz6HMHgVibC 

 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/divci-valka-stare-povesti-

ceske.html#axzz6HMHgVibC  

3) Vyberte si jakoukoliv 1 knížku, kterou si přečtete a odevzdáte mi ji napsanou ve čtenářském deníku 

na konci června. Pokud chcete, knížek můžete mít i více. 

Zápis do deníku:  

Obsah knihy: pokud čteme celou knihu, tak do obsahu píšeme, jak kniha začala, co se tam stalo a jak 

skončila a to maximálně na 1 stranu. (Nic z knihy neopisujeme!!!) 

Obsah oblíbené kapitoly: napíšete, co se odehrálo v oblíbené kapitole. Pokud kniha nemá kapitoly, 

napíšete, která část knihy vás zaujala. Rozsah asi na 5 řádek. 

Ostatní kapitoly zůstávají v deníku stejné, jako jsme psali dosud. 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

1) Slohové sešity máte u mě. Jestli si vzpomínáte, dokončovali jste příběh, který byl v učebnici. Ještě 

to nemám opravené. 

2) Otevřete si učebnici na straně 163, kapitola 6. Kreslené příběhy. Ústně uděláte otázku 1., 3. 

Toto si zapište na papír: (pak ho vložíme do sešitu) 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/1307
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/6480
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/blanicti-rytiri-stare-povesti-ceske.html#axzz6HMHgVibC
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/blanicti-rytiri-stare-povesti-ceske.html#axzz6HMHgVibC
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/divci-valka-stare-povesti-ceske.html#axzz6HMHgVibC
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/alois-jirasek/divci-valka-stare-povesti-ceske.html#axzz6HMHgVibC


Komiks: 

Jaroslav Foglar – Rychlé šípy 

Jaroslav Němeček – Čtyřlístek 

Dopíšete si autory a komiksy od jiných autorů, které znáte.  

 

Pokud si nebudeš vědět s učením vůbec rady, tak mi zavolej:-))) 

Eva Beránková 

Tel. 603 200 520 

evaberankova3@gmail.com 
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5. TŘÍDA 23. – 27. 3. 
 

1. Kontrola a oprava zadání z minulého: 

 

 

 



 

 



 

2. Pracovní sešit str. 15 prostudovat gramatiku What time is it?  
! POZOR: 
• a quarter = čtvrt (čtvrtina)  
• half = půl (polovina)  
• It´s a quarter PAST= Je čtvrt PO (to znamená: uplynula čtvrt hodina od minulé celé 

hodiny) 

• It´s half PAST = Je půl PO (to znamená: uplynula půl hodina od minulé celé hodiny) 

• It´s a quarter TO = Je čtvrt DO (to znamená: zbývá čtvrt hodiny do následující celé 

hodiny) 

3. Pracovní sešit 

- str. 16/cv.1 

str. 17/cv.2,3,4,5 

 

4. Poslech písničky – do školního sešitu vypsat a přeložit všechna slova označující zvířata: 

https://www.youtube.com/watch?v=V2AshX3tfHU 

https://www.youtube.com/watch?v=V2AshX3tfHU


5. Užitečný odkaz pro procvičování gramatiky, slovíček i poslechu: 

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida 

6. Všechna potřebná slovíčka lze vyhledat buď na konci pracovního sešitu nebo 

https://slovnik.seznam.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-5-trida
https://slovnik.seznam.cz/


 

Přírodověda 23.-27.3. 

Zkontrolovat (případně opravit) pracovní list z minulého zadání – je uvedeno vždy pouze 

jedno možné řešení (bude okomentováno i ve zvukovém záznamu) – některé věty bylo možné opravit 

více způsoby. 

 

Opakování – magnetická a gravitační síla 

 

2)Souhlasné póly magnetu se přitahují.   odpuzují 

3)Magnet přitahuje všechny kovy.  nepřitahuje 

4)Magnetická síla nepůsobí na dálku.    působí 

5)Magnetická síla nepůsobí přes žádnou překážku.    působí,    přiměřenou 

6)Magnetická síla je vždy přitažlivá.   není 

7)Kružnice půlící Zemi se nazývá obratník.    rovník 

8)Země je poledníkem rozdělena na severní a jižní kouli.     rovníkem,         polokouli 

9)Gravitační síla závisí na velikosti tělesa.   hmotnosti 

10)Čím dál je předmět od Země, tím víc je k Zemi přitahován.   méně 

11)Na Měsíci působí větší gravitační síla než na Zemi.    menší 

12)Slon je k Zemi přitahován menší gravitační silou než myš.    větší 

13)Kilo železa je k Zemi přitahováno víc než kilo peří.   stejně jako 

14)Sílu měříme teploměrem, jednotkou síly je metr.   siloměrem,         Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V učebnici přečíst str.12-13 + přepsat zápis do sešitu: 

Družice Země 

1)přirozené- Měsíc 

2)umělé-funkce: předpověď počasí, navigace, signál – mobil, internet, zkoumání vesmíru … 

 

Sluneční soustava 

-tvořena: 

1)hvězda Slunce 

2)8 planet – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun (+jejich přirozené 

družice-měsíce) 

3)planetky (trpasličí planety)- např.Pluto 

4)komety, meteority … 

 

Přepsat nebo vytisknout následující otázky k Sluneční soustavě (SS) a s pomocí internetu 

(encyklopedií) na ně vyhledat odpovědi. Prosím, následně odpovědi vyfotit a poslat na e-mail: 

prirodopisdp@seznam.cz. Děti mohou psát odpovědi i na počítači (do Wordu) a následně soubor 

poslat na e-mail. Termín zaslání do 27.3.2020. 

 

1.Jaká je nejmenší planeta SS? 

2.Jaká je největší planeta SS? 

3.Jaká planeta SS má nejvíce přirozených družic (měsíců)? 

4.Jaká planeta SS má nejvýraznější prstence a z čeho jsou tvořeny? 

5.Jaké planety SS patří mezi „plynné obry“? 

6.Jaké planety SS patří mezi „ledové obry“? 

7.Na jaké planetě SS jsou nejvýraznější výkyvy teplot mezi dnem a nocí? 

8.Jaké planetě SS se přezdívá „rudá planeta“? 

9.Proč je Pluto od roku 2006 planetkou? 

10.Které dvě planety SS nemají žádné přirozené družice (měsíce)? 
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Informatika 

Zdravím, jelikož podmínky pro výuku momentálně nejsou ideální, výklad musíme provádět on-line. 

Jelikož jsem si v hodinách všiml, že velké části z vás není dosud úplně jasné jak vlastně počítač 

funguje a kde se nacházejí jednotlivé komponenty, o kterých jsme se učili na začátku školního roku, 

přikládám odkaz na video, které se těmito otázkami zabývá. 

Video je dostupné na YouTube a můžete ho vyhledat pod názvem: NEZkreslená věda II: 9. Jak funguje 

počítač? 

Ve videu píše autor poznámky k jednotlivým komponentům, tyto poznámky si můžete dobrovolně 

přepsat do sešitu, kdo tak provede, dostane ode mě po zahájení běžné výuky jedničku. 

Další zadání/výklad pošlu příští týden. Pro případné dotazy na mě použijte prosím e-mailovou adresu: 

ucitelinformatikazsdp@gmail.com 

S přáním hezkého dne 

Antonín Beránek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matematika (23. 3. – 27.3.)  
Obory velkých čísel (učebnice 2. díl str. 5, pracovní sešit 2. díl str. 4) 
 
Drazí páťáci, vzhledem k Vašim dotazům: VÝKLADY SI NEMUSÍTE NIKAM ZAPISOVAT. Jsou přiloženy 
k zadáním práce pro vás, abyste věděli, s čím pracujete a v práci vám pomohly. Vypracovávejte 
zadanou látku k procvičení z učebnice a pracovního sešitu. Nikam ji neposílejte. S hodnocením si 
nedělejte starosti, na to je času dost. Způsob hodnocení dohodneme s paní zástupkyní podle toho, 
jak se bude situace s výukou nadále vyvíjet. 
 
S nehynoucí vzpomínkou p. u. Hovorka 
 
Zkontrolujte si dle níže přiložených výsledků svá řešení, případné chyby opravte. Promyslete, kde jste 
ve svých úvahách a postupech chybovali. Správné výsledky a postupy cvičení budete dostávat vždy 
s novým zadáním. 
Na tento týden máte opravdu jen jednu stranu z učebnice a pracovního sešitu. Zkuste pracovat 
naprosto samostatně.  



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 


