
Informatika 

Dobrý den, jelikož nám současná situace stále neumožňuje naplno pokračovat v učivu, posílám vám 

další video, které rozšíří vaše znalosti z oblasti operačních systémů. Ve videu se objevují i některé 

úkoly, které si doporučuji vyzkoušet. Video je dostupné na YouTube pod názvem: Operační systémy - 

Informatika 6. třída.             

Informacemi z videa můžete doplnit vaše stávající výpisky z této látky.  

V případě dotazů se neváhejte ozvat na e-mail: ucitelinformatikazsdp@gmail.com 

 

S přáním pevného zdraví 

Antonín Beránek 

 

Přírodověda 30.3.-3.4. 

Dokončit zadání z minulého a předminulého týdne (z důvodu popsaných v e-mailu z 25.3.). 

Opakovat témata: Magnetická síla, Jak vypadá Země, Gravitační síla, Sluneční soustava.  

Prosím žáky, kteří ještě neposlali odpovědi na otázky ke Sluneční soustavě, aby je zaslali na e-mail: 

prirodopisdp@seznam.cz. Nic jiného není třeba posílat.  

V týdnu Vám zašlu na e-maily další zvukové komentáře – první k tématům Jak vypadá Země + 

Gravitační síla, druhý s kontrolou oprav tvrzení o magnetické a gravitační síle (vzorové řešení bylo 

součástí zadání učiva na minulý týden).  

 

Vlastivěda 30.3. – 3.4. 

Online výuka bude 2x týdně. Den a čas zašlu předem  

Zeměpis  - Olomoucký kraj, učebnice str. 28, PS st. 15 

Dějepis Národ sobě, Češi a Němci, učebnice str 32-35, PS 20-22 

Vypracovat do konce tohoto týdne. Žádný úkol neposíláte. Mezi tím se s vámi spojím.  
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Český jazyk 

Mluvnice – 1. hodina 

1) V pracovním sešitě byste měli mít hotová všechna cvičení do strany 19.  

2) Zápis do sešitu na mluvnici: 

Přivlastňovací přídavná jména 

Ptáme se: Čí? 

Vzory: otcův, matčin 

Dnes přinesu dopisy Pavlovi.      Pavlovi – podstatné jméno 

Pavlovy dopisy ti přinesu.           Pavlovy – přídavné jméno 

 

Vtom se na ně obořili Horymírovi lidé. – TI lidé – Horymírovi – na konci i 

Krokovy dcery tam přišly. – TY dcery – Krokovy – na konci y 

Neznal jsem Husovy stoupence. – TY stoupence – Husovy – na konci y 

Sousedovi koně se splašili. – TI koně – sousedovi – na konci i 

Viděl jsem sousedovy koně. TY koně – sousedovy – na konci y 

Pusť si první nahrávku. 

Mluvnice – 2. hodina 

Napiš si do sešitu věty pod sebe, na každý řádek jednu: 

Navštívili jsme Pavlovy příbuzné. 

Pavlovi se kniha líbila. 

Sledujeme prezidentovy projevy. 

Sportovci byli představeni prezidentovi. 

Milanovy děti se dobře učí. 

Děti dělají Milanovi radost. 

Pusť si druhou nahrávku. 

V pracovním sešitě vypracuj: 

20/1 



20/2 jen doplnit ,-i, ,-y 

20/3 

Oprav si podle klíče a nemusíš mi cvičení posílat. 

Mluvnice – 3. hodina 

V pracovním sešitě vypracuj  20/4,5,6,7 

Oprav si podle klíče a nemusíš mi cvičení posílat. 

Mluvnice – 4. hodina 

Procvičuj si koncovky přídavných jmen na internetu: ( to jsou 4 cvičení) 

https://www.mojecestina.cz/article/2012102701-test-privlastnovaci-pridavna-jmena-1 

https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-pridavnych-jmen-1 

https://www.mojecestina.cz/article/2019041505-test-koncovky-ovi-a-ovy-4 

https://www.eductify.com/testapp/?appId=2&appLng=cs&qs=G-Prid 

Čtení – 1. hodina 

V této chvíli byste již měli mýt vybranou knížku, kterou si začínáte číst. 

Pošlete mi prosím mailem jméno autora a název knížky, kterou jste začali číst. (do konce týdne) 

Čtení – 2. hodina 

Pevně doufám, že máte přečtenou alespoň jednu kapitolu! 

Sloh – 1. hodina 

Minulou hodinu jsme se seznámili s kreslenými příběhy. Přečetli jste si kreslený příběh v učebnici a 

odpověděli na otázky. 

Nyní se pokusíte na papír vytvořit svůj kreslený příběh neboli komiks. 

Dejte si s tím záležet – na práci máte 3 vyučovací hodiny. Hotové byste to měli mýt do 17.4. 

Komiks si založte do desek, po příchodu do školy vám ho zkontroluji. 
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5. třída 30.3. - 3.4. angličtina p.Pulcová 
 
Hodina 1 (pondělí) 

1. Kontrola + oprava zadání z minulého týdne (23. -27.3.)  
a) pracovní sešit: 
•str.16/cv1: a) b) c) a) b) a) 
•17/2: a3, b5, c6, d4, e1, f2 
•17/3 : a) It´s half past twelve. 
 b) It´s twenty to one. 
 c) It´s a quarter past one. 
 d) It´s a quartet to nine. 
•17/4 : a) … past six 
 b) … past twelve 
 c) … past seven 
 d) … to twelve 
•17/5 : a) čtvrt na jednu 

  b) za deset minut osm 
  c) půl jedenácté 
  d) za deset minut půl druhé 
  

b) písnička Everything at once: 

fox liška 

ox vůl 

hare zajíc 

bear medvěd 

bird pták 

mouse myš 

wolf vlk 

toad ropucha 

whale velryba 

bee včela 

tiger tygr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Písnička Everything at once - přiřaďte:  
  

1) sly a) silný 

2) strong b) statečný 

3) fast c) tichý 

4) brave d) ostrý 

5) free e) sladký 

6) quiet f) špatný, nesprávný 

7) big g) jasný 

8) sharp h) tvrdý, těžký 

9) deep i) děsivý 

10) sweet j) starý 

11) right k) čistý 

12) wrong l) královský 

13) bright m) teplý 

14) light n) lehký, světlý 

15) hard o) správný, pravý 

16) warm p) hluboký 

17) scary q) velký 

18) royal r) volný, svobodný 

19) old s) rychlý 

20) pure t) prohnaný, lstivý 

 
 
Hodina 2 (úterý) 
 

1. Přeložit písemně do školního sešitu: 
 

1) Anička a Terezka pijí čaj k snídani. 
2) Jirka hraje na bubny po škole. 
3) Bui si čistí zuby ráno a večer. 
4) Vojta a Tonda mají rádi matematiku. 
5) Julinka má ráda zvířata. 
6) Sebík a Damík jsou bratři. (Pozor, sloveso to be !) 
7) Pája se dívá na televizi večer. 
8) Vendy čte knihy odpoledne. 
9) Evča tančí každý den. 
10) Fíla má dva mladší bratry. 
11) Elča a Nelča vstávají brzy. 

 
Poznámka: Jména nepřekládáme, stačí psát začáteční písmena.  
 

2. Pro radost a zopakování: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
   https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 
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Hodina 3 (čtvrtek) 
1. Všech jedenáct vět z minulé hodiny převést do záporu do školního sešitu. 
2. Procvičovat přítomný čas prostý: 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/3174 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/1704 
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-simple-tense/1421 
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-present-simple-tense-1-uroven/117 
 

 
Myslím na vás, mějte se hezky.  Těším se, že až se konečně uvidíme zase ve škole, budu vám 

moct všem dát jedničky za pečlivou domácí práci, kterou mi předložíte ke kontrole. See you next 

time.  

 

ANGLIČTINA – p. Burdová 

5.tř  Po 30.03. 

Opakovat slovní zásobu z lekce 3 PS str. 66, 67, 68 a mít zapsaná slovíčka ve 

slovníčku 

PS str. 25  WRITING + SPEAKING – napsat do velkého sešitu a  ODESLAT na můj  

Mail: vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

Út  31.03. 

Učebnice str. 69 

Vytvoř do sešitu a prosím ODESLAT .  Snad vám to půjde. Pokud by byl problém, 

napište zprávu. 

Čt 2.04. 

Opakovat celou lekci 3, protože příští týden vám pošlu TEST z lekce 3 

Dále bych doporučila doplňkové materiály : 

Do google si napsat  příprava na testování žáků 5. třída Oxford Najdete tam 

materiály. Jeden link jsem stáhla a další si najděte přes google. OUP je zkratka 

OXFORD UNIVERSITY PRESS. 

Dále na opakování  

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

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/priprava_na_testovani?cc=c

z&selLanguage=cs 
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Matematika (30. 3. – 3. 4.)  

Obory velkých čísel: Zaokrouhlování a porovnávání čísel, Pamětné sčítání a odčítání 
 
Výklad: (opakování) 
Pro obor velkých čísel platí stejná pravidla jako pro obory menší. 
 
Zaokrouhlování je nahrazení všech číslic na řádech nižších, než je požadovaný řád nulami. Číslice na 
požadovaném řádu zůstane stejná, pokud je o řád níže číslice 0, 1, 2, 3, 4. Pokud je o řád níže číslice 
5, 6, 7, 8, 9 požadovaný řád se zvýší o 1. 
Používáme jej, když nepotřebujeme počítat přesně, stačí nám jen přibližný výsledek. Čísla se nám tak 
zjednoduší, stejně tak početní příklady, ve kterých s nimi počítáme.   
 
Př. Zaokrouhlete číslo 12 569 526 235 na stamiliony. 

Najdeme požadovaný řád: 12 569 526 235 

O číslici na požadovaném řádu rozhoduje číslice o řád níž. 12 569 526 235 
Je li tato číslice 0, 1, 2, 3, 4, číslice u požadovaného řádu zůstane stejná. 
Je li tato číslice 5, 6, 7, 8, 9, číslice u požadovaného řádu se o jedna zvětší.  

Všechny číslice pod požadovaným řádem nahradíme nulami. 12 600 000 000 
 
Zapíšeme:  12 569 526 235 ≐ 12 600 000 000 Znak rovnítka s tečkou čteme přibližně. 
 

Př. Zaokrouhlete číslo 6 256 458 562 na miliony. 6 256 458 562  ≐   6 256 000 000 
 
Pozor na příklady, ve kterých číslici 9 na požadovaném řádu, zvětšuje na 10.  

Př. Zaokrouhlete 12 298 301 235 na desetimiliony.   12 298 301 235 ≐  12 300 000 000 

 Zaokrouhlete 56 769 953 598 na statisíce. 56 769 953 598 ≐  56 770 000 000   
 
Porovnávání je zápis toho, které z čísel je větší. Zápis čteme vždy zleva.  
Používáme tedy znaménka: „je menší než“:    56 ˂ 89; „je větší než“:  45 ˃ 28; „rovná se“ 32 = 32  
 
Číslo, které má více řádů, je větší a naopak.                 1 231 563 ˃ 859 959          859 959 ˂ 1 231 563 
Pokud mají čísla stejně řádů, rozhoduje číslice u nejvyššího řádu.     5 968 236 ˂ 6 000 281 
Pokud jsou na nejvyšším řádu stejné číslice, postupujeme níže. 5 968 236 ˃ 59 452 236 
 
Cvičení: 
(učebnice 2. díl str. 6/1 1. a 3. sloupec, 4;  7/3,6;  8/3,4; 9/4; pracovní sešit 2. díl str. 5 - 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 


