
5. třída 14. - 17. 4. p.uč. Pulcová 
 

A) OPRAVA A KONTROLA: 
 

1)Spojování 
 

 chick = kuře 
 

 lily = lilie 
 

hen = slepice 
 

daffodil = narcis 
 

catkin = kočička 
 

 basket = košík 
 

 spring = jaro 
 

 duckling = káčátko 
 

 lamb = jehňátko 
 

 bunny = zajíček 
 

 Easter egg = velikonoční vajíčko 
 

 cake = dort 
 
2)Písnička Easter bunny song: 
The bunny hops. = Zajíček skáče 
The bunny wiggles his nose. = Zajíček kroutí čumáčkem. 
The bunny flops his ears. = Zajíček mává oušky. 
The bunny shakes his tail. = Zajíček vrtí ocáskem. 



B) POKRAČUJEME V NOVÉ LÁTCE – PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 
V PRACOVNÍM SEŠITĚ: 
1)prostudovat celou stranu 18 – tvoření otázek v přítomném čase prostém 
2) vyplnit do školního sešitu celou stranu 19 (cv. 6, 7, 8) 
 

C) OPAKUJTE A PROCVIČUJTE NA ALFOVI 
Tam mám možnost vidět, jak jste pilní a šikovní POZOR! Test je potřeba vyplnit nejpozději do 
17.4., později už nebude k dispozici. Tento týden ještě procvičujme, příští týden bude test na 
známky. 
 
 

ANGLIČTINA 5.tř. p. uč. Burdová 

Út 14.04. 

Začínáme lekci 4 

Učebnice str.72 Možno pouze přečíst nebo poslechnout  v mcourser a přeložit.Odpovědět na 

otázky: 

1/ How do friends call Christopher? 

2/ What nationality is Chris´s mum or dad? 

3/ When did he move to the Czech Republic? 

Dále zkuste odhadnout jaké je  jeho vysněné město. Podívejte se na mapu str. 73. 

cv.1 , odpověz na 2 otázky.  

VIDEO a zkus odpovědět na otázky ve cv. 2 Potom se dokoukej na video a zkus odpovědět , 

která místa co jsou na obrázcích jsi viděl na videu a která ne. 

 

Učebnice str.74 cv.1 nová slovíčka, vypiš si je do slovníčku a v PS str. 69 jsou české výrazy. 

PS str.28 cv. 1,2,3 

 

Čt 16.04. 

Učebnice str.74 cv. 3  POSLECH a odpověz na otázky 

PS str.29 cv. 4,5,6 

Udělej si testík v ALFOVI 

 

Vlastivěda 

Z- Zlínský kraj, uč. str. 32, prac. s. 17 

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

Na mapě najdi a ukaž si: Velká Javořina, Bílé Karpaty, Radhošť, Moravskoslezské Beskydy, Velehrad, 

Kroměříž, řeka Morava, řeka Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Slovensko 

Do pátku 17. 4. vypracovat test v Alfovi „Kraje ČR“ 

D – učebnice str. 38-41 – výklad bude při online hodině 

       Pracovní sešit s.23 cv. 4 a str. 24 

Do pátku 17.4. vypracovat test v Alfovi – kdo ještě nemá „Národní divadlo“ a všichni „1. světová 

válka“ 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=rIJsrvfENjA
https://www.youtube.com/watch?v=vWxouituDlk


 

Matematika (14. 4. – 17. 4.) 

 



 

Výklad: Obvod, obsah čtverce a obdélníku (uč. geometrie str. 26, 27) 
V učebnici je látka celkem pěkně a srozumitelně vysvětlena. Zde přesto uvedu látku maličko jinak 
strukturovanou. Použijte to, co je vám bližší. 
 
Obvod je délka křivky, která útvar ohraničuje. Je to vlastně „délka plotu kolem zahrádky“. 
 -značka obvodu je o 
 -jednotky jsou jednotky délky: m, dm, cm, mm; Čteme je metr, decimetr, centimetr, milimetr. 
 -převody jednotek obvodu 1 m = 10 dm 
  1 dm = 10 cm 
  1 cm = 10 mm Násobíme a dělíme deseti. 
 
Obsah je velikost plochy útvaru. Je to vlastně „kolik potřebuji koberce na podlahu v pokoji“. 
 -značka obsahu je S  
 -jednotky obsahu jsou m2, dm2, cm2, mm2; Čteme je metr čtvereční, decimetr čtvereční …. 
 -převody jednotek obsahu 1 m2 = 100 dm2 
  1 dm2 = 100 cm2 
  1 cm2 = 100 mm2 Násobíme a dělíme stem. Proč? 
 

   Zadaná délka strany celého čtverce na obrázku je 1 m.             
 Jeho obsah je tedy 1 m2. 
 Délka strany jednoho 
malého čtverečku je 1 dm. 
 Jeho obsah je tedy 1 dm2. 
 Velký čtverec má ale v sobě 10.10 malých. 
1 m = 10 dm 1 m2 = 10.10 = 100 dm2 

 
 
 
 
 

 
                1 m = 10 dm 
 
Při výpočtech v geometrii používáme k označení délek stran malá psací písmena. 

(To děláme pro přehlednost a abychom se neupsali k smrti ) 
 

 Čtverec Obdélník 

 
                         a a 
 
 
 
   a                                          a                                              b                                                             b 
 
 
 
                         a a 

 
 OBVOD    o = 4.a OBVOD  o = 2.a + 2.b 

                    

                    

                    

                    

                    

                     

                    

                    

                    

                    



 OBSAH     S = a.a OBSAH             S = a.b 
 
Vztahům pro obvody a obsahy říkáme vzorce (vzorečky). Podle zadání příkladů si za písmena 
dosazujeme zadaná čísla a příklad spočítáme. Je to vlastně úplně jednoduché. 
 
Př.: Spočítejte obvod a obsah čtverce. 
 
  a = 6 cm  
                                                                     
                                                                    o = 4 . a (vzoreček) dosadíme za a = 6 cm 
 o = 4 . 6 
                                              a = 6 cm o = 24 cm Obvod čtverce je 24 cm.  
 
 S = a . a (vzoreček) dosadíme za a = 6 cm 
  S = 6 . 6 
                     a = 6 cm S = 36 cm2 Obsah čtverce je 36 cm2. 
 
Př.: Spočítejte obvod a obsah obdélníku. 
 
 a = 9 cm 
 b = 5 cm 
 
                                                       b =5 cm o = 2.a + 2.b (vzoreček) dosadíme za a = 9 cm, b = 5 cm 
                                                             o = 2. 9 + 2.5 
  o = 38 cm Obvod obdélníku je 38 cm 
 
                     a = 9 cm 
                               S = a . b (vzoreček) dosadíme za a = 9 cm, b = 5 cm 
  S = 9 . 5 
  S = 45 cm2 Obsah obdélníku je 45 cm2. 
 
Poznámka 
Může se nám stát, že budeme mít zadané strany obdélníku v různých jednotkách. 
V takovém případě jednotky převedeme na stejné. 
Př.: a = 20 cm b = 5 dm; Převedeme cm na dm a = 20 cm = 2 dm a budeme počítat v decimetrech. 
 

Cvičení:  učebnice str. 26/1 a, b; 26/2 a, b, c; 27/1 a, b; 26/2 a, b, c; 
 pracovní sešit str. 16, 17, 18 celé 
 
Pomůcka: 
Učebnice:  
26/2 
Dosazením do vzorců: a) 20 = 4.a Kolik je a? b) 24 = 2.a + 2.4 Kolik je a? c) 30 = 2.10 + 2.b Kolik je b? 
27/2 
Dosazením do vzorců: a) 36 = a.a Kolik je a? b) 40 = 10.b Kolik je b? c) 63 = 9.b Kolik je b? 
 
Pracovní sešit: 
16/2 Úhlopříčky ve čtverci jsou na sebe kolmé a protínají se ve středu. (Narýsujte střed, kolmici…) 
16/3 Dorýsujte celou úhlopříčku, po té kolmici… 
18/2 Úloha podle mě není dobře zadaná. (Pokud to tedy není záměr autorů.) Jestliže se ptají na m2 
dlaždiček, pak stačí jen spočítat obsah stěny a je hotovo. Rozměry dlaždičky vůbec nepotřebujeme. 



Rozumné by bylo, ptát se na počet dlaždiček. Potom musíme navíc spočítat obsah jedné čtvercové 
dlaždičky. Potom převedeme obsah stěny a dlaždičky na stejné jednotky a vydělíme. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodověda – 14.-17.4. 

V úterý 14.4. bude zadán test v Alfovi – téma: Sluneční soustava. Test prosím vypracovat do pátku 

17.4. Tento test půjde spustit vícekrát, můžete ho tedy využít pro procvičování a opakování učiva. 

Známku z prvního vyplnění (úspěšného dokončení) testu si zapíši. 

1.hodina: 

Přepsat zápis do sešitu: 

Měsíc 

-jediná přirozená družice Země 

-odráží světlo  

-Zemi oběhne za 29 dní – střídání měsíčních fází: 

    1)nov – Měsíc ze Země nevidíme 

    2)první čtvrt – Měsíc vidíme jako písmeno D 

    3)úplněk – vidíme celou osvětlenou část Měsíce 

    4)poslední (třetí) čtvrt – Měsíc vidíme jako obrácené písmeno D 

Prohlédnout obrázek: 

 



Pustit si video: https://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co 

 

 

2.hodina: 

Do sešitu přepiš zadání otázek a vyhledej k nim správné odpovědi – není třeba odpovědi zasílat – 

správné odpovědi si zkontrolujete dle příštího zadání: 

Lety na Měsíc 

1)Kdy lidé poprvé přistáli na Měsíci (celé datum)? Jak se jmenovala tato úspěšná mise? 

2)Jaký kosmonaut poprvé stanul na povrchu Měsíce? Jakou větu pronesl? 

3)Kolik lidí (ze všech úspěšných přistání mezi lety 1969–1972) zatím na Měsíc stanulo? 

 

Pustit si video: https://www.youtube.com/watch?v=VPvwlsR6JiQ 

 

Pro zájemce – nepovinné ! dokument o Sluneční soustavě: 

https://www.youtube.com/watch?v=AccDiW7lUQ0 

Český jazyk 

1) Většina z vás již udělala v Alfovi test na koncovky přídavných jmen. Kdo test nedokončil, tak 

mu ho posílám znovu, protože se to zobrazuje spolu s výsledky v mém počítači. Test si 

nezapomeňte udělat všichni. 

2) Pošlu vám další test, ve kterém budou druhy přídavných jmen, koncovky přídavných jmen, 

stupňování, mluvnické kategorie přídavných jmen. Test vypracujte do 17.4. 

3) Při hodině na zoomu se budeme věnovat procvičování přídavných jmen. 

Mluvnice – 1. hodina 

Pracovní sešit strana 25b/c, d, e 

Překontroluješ si sám podle klíče a neposíláš. 

Mluvnice – 2. hodina 

1) Ještě před tím, než začneme probírat slovesa, musíme se naučit vyjmenovat druhy zájmen, 

která budeme probírat potom. Musíme se je naučit nazpaměť, abychom je uměli přiřadit do 

jednotlivých skupin. Musíte se je naučit tak jako vyjmenovaná slova. Naučíte se je do 20.4. a 

ten den vám na druhy zájmen pošlu test v Alfovi. Učebnice strana 78 -prostudovat 

2) Zájmena – naučit!!! 

Osobní – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona + zvratné se, si 

Přivlastňovací – můj, tvůj, náš, váš, jeho, její jejich+ zvratné svůj 

Ukazovací – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám 

https://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co
https://www.youtube.com/watch?v=VPvwlsR6JiQ
https://www.youtube.com/watch?v=AccDiW7lUQ0


Tázací – kdo?,  co?, který?, jaký?, čí? (ve větách tázacích) 

Vztažná – kdo, co který, jaký, čí, jenž (věty oznamovací) 

Záporná – nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 

Neurčitá – někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, kdosi, cosi, kterýsi, 

každý, všechen 

3) Učebnice strana 93 – prostuduj si vše o slovesech a pak si napiš zápis do sešitu. 

Zápis do sešitu: 

Slovesa 

- Vyjadřují děj – co dělá??? 

- Ohebný slovní druh 

- Zvratná slovesa – koukat se, zpívat si          (je u nich se, nebo si) 

- Kladná slovesa – plavat, číst 

- Záporná slovesa – nepracovat, nepást        (mají předponu ne) 

- Určujeme u nich mluvnické kategorie (slovesné kategorie): osobu, číslo, čas, způsob  

Osoba: 1., 2., 3. 

Číslo: jednotné, množné 

Čas: přítomný – dnes (dnes jsem se vzbudil – tvar složený, dnes plavu – tvar jednoduchý) 

        budoucí – zítra (zítra budu plavat -  tvar složený, zítra poplaveme – tvar jednoduchý),           

        minulý – včera (včera jsem kopal – tvar složený, včera zatopili – tvar jednoduchý) 

Způsob: oznamovací, podmiňovací (sloveso+ bych, bys ,by, bychom, byste, ), rozkazovací 

U způsobu rozkazovacího – neurčujeme čas! 

- Slovesné tvary: a) jednoduché – plavu, tančí,  

                            b) složené – plaval jsem, budu číst 

Tvary: a) určité – určujeme u nich slovesné kategorie 

            b) neurčité = infinitiv (slovesa končí na písmeno T) (neurčujeme slovesné 

kategorie) 

 

Otevři si zápisky a pusť si nahrávku. 

Mluvnice – 3. hodina 

Pracovní sešit strana 26/ 1, 2, 3 a 27/1,2,3 

Překontroluj podle klíče. 

Mluvnice – 4. hodina 

Pracovní sešit strana 28/5, 6, 7 

Překontroluj podle klíče. 

Čtení  

Čteš si knížku podle vlastního výběru. Někteří z vás mi ještě neposlali, jakou knihu čtou. 

Sloh 

Kreslíš komiks. Měli byste ho mít hotový do konce týdne. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 


