
Učivo 5. třída 20. 4 - 24. 4. 

Vlastivěda 

20.4. Máme dobrané kraje ČR, budeme opakovat formou testů v programu Alf. Prolistujte pracovní 

sešit a doplňte vše do strany 24.  

22. 4. Učebnice str. 42 pracovní sešit str. vše do str. 24, str. 25 cv. 1,2,3. Program Alf – puzzle, od 

středy zpřístupněn test na 1. světovou válku. Čas na vypracování budete mít do pátku. Test budete 

moc zapsat pouze jednou.   

5. třída 20. - 24.4. p. uč. Pulcová 
 
A) OPRAVA A KONTROLA 
Pracovní sešit str. 19 
•cv. 6: 
1 – c 
2 – a 
3 – b 
4 – e 
5 – f 
6 – d 
•cv. 7: 

a) Do you like school? Yes, I do. / No, I don´t. 
b) Does your teacher speak Spanish? Yes, she does. / No, she doesn´t. 
c) Do your lessons start at 9:30? Yes, they do. / No, they don´t. 
d) Does your friend play the piano? Yes, he(she) does. / No, he(she) doesn´t. 
e) Does your school finish at 3:15 every day? Yes, it does. / No, it doesn´t. 
f) Do you have history on Monday? Yes, I (we) do. / No, I (we) don´t. 

•cv. 8: 
a) Where do you have lunch? 

We have lunch at the schoool canteen. 
b) What does Sophie love? 

She loves reading books. 
c) How often do you practise football? 

I practise football once a week. 
d) What instrument does Josh play? 

He plays the guitar. 
 
B) Dál procvičujeme PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ: pracovní sešit str. 21/cv.3 
C) K přítomnému času přidáváme FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE (OFTEN, ALWAYS ATD.) – TA UDÁVAJÍ, 
JAK ČASTO SE NĚCO DĚJE 
→ Prostudujte gramatiku (modrou tabulku i text pod ní) na str. 22 v pracovním sešitě 
→ Pak vypracujte v prac. sešitě: 22/5,6 
      23/7 
D) PROCVIČUJTE NA ALFOVI (!PROCVIČOVACÍ TESTY BUDOU K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 20. DO 
ČTVRTKA 23.4.) 
E)!!! V pátek 24. 4. bude zadán TEST NA ZNÁMKY v programu Alf:  NA U3 – TZN. PŘÍTOMNÝ ČAS 
PROSTÝ + HODINY 
! TEST BUDE S ČASOVÝM LIMITEM, BUDE MOŽNÉ OTEVŘÍT HO JEN JEDNOU A BUDE K DISPOZICI 
POUZE V PÁTEK 24.4.! 
 



ANGLIČTINA  5. Tř 

Po 20.04. 

Připomínám testy a procvičování , opakování V ALFOVI. Pečlivě čtěte, do kterého data jsou 

otevřené. Kdo nestihne doplnit do zadaného dne, má smůlu. 

Snad už je s testy všechno OK. 

Učebnice str. 75 

Modrá tabulka. Bylo by dobré si ji opsat do velkých sešitů s českým překladem. 

Osobní zájmeno                                            Přivlastňovací zájmeno 

I  -  já                                                           my  -  můj, moje 

You  -  ty, vy                                               your  -  tvoje, vaše 

A tak dále. Tyto dvojice je nutno umět jako když bičem mrská. 

Dále 2. Tabulka. POSSESSIVE ´S= Přivlastňovací pád. V češtině tento gramatický jev je 

mnohem těžší, protože dochází ke změnám koncovek v různých rodech a pádech. 

V angličtině existuje velmi jednoduché pravidlo: Jméno a přidám apostrof. 

Př. David´s car.          -     Davidovo auto. 

     David´s sister.     -     Davidova sestra. 

     David´s mobile.   -      Davidův mobil. 

Na otázku  ČÍ JE TO KNIHA?   Se zeptám anglicky    WHOSE  BOOK IS THIS? 

Odpověď: It´s  Peter´s   book. 

VŠE  JE  PEČLIVĚ  VYSVĚTLENO V PS str.30. Tam je i tabulka se zájmeny, které je třeba opsat 

do velkých sešitů. 

PS str.31 cv. 7,8 

Út  21.04. 

Připravit  si plánek svého domu nebo bytu. Doplnit ho o obrázky nebo fotografie. 

Dále si připravíte popis. 

Příkladové věty. Samozřejmě, že si je upravíte. Hlavně nezapomenout na popisnou vazbu 

THERE IS, THERE ARE. Vyjmenujte názvy místností, použijte předložky, další názvy jako 

zahrada, garáž, dvorek……. 

I live in in a house / a flat/. 

 There are six rooms in our house. 

There are two rooms downstairs and four rooms upstairs. 

There is a playroom  next to the study room. 

PROSÍM POSLAT :  vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

Čt 23.04. 

NĚCO  PRO  POBAVENÍ, ale také , abyste se něco naučili, zazpívali a zatrsali. 

VIDEO  CHALLENGE 

https://www.youtube.com/watch?v=b1c_qANDCZ8 

 

 

 

 

 

 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=b1c_qANDCZ8


Český jazyk 

Dobrý den děti, 

nejprve bych vás chtěla všechny pochválit, jak hezky pracujete. Jste velice pilné, písmo máte úhledné 

a vaše práce je celkově vynikající. 

1) Pokud se vám z nějakého důvodu nepodaří udělat test v Alfovi, nezoufejte. Všechno se mi 

zobrazuje u mě v počítači a test vám mohu poslat znovu, tak mi to nemusíte psát. 

2) Protože se zřejmě do konce školního roku neuvidíme, tak vás prosím, abyste mi postupně 

posílaly komiks mailem. 

3) Jistě máte namalované obrázky k pohádce. Pokud to bude ve vašich možnostech, tak bych 

vás poprosila, jestli byste podepsané obrázky (na zadní straně) mohly hodit do krabice, 

kterou umístím před hlavní vchod ve škole před budovu druhého stupně. 

4) Doufám, že se učíte zájmena!!! 

5) Další test v Alfovi bude na slovesa. Nastudujte si zápis v sešitě – slovesa. Vyrobím také další 

test na koncovky přídavných jmen. Testy pošlu během týdne. 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 29/1,2,3,4 

Překontroluj si podle klíče. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Podmiňovací způsob 

Přítomný čas 

Já bych plaval 

Ty bys plaval 

On by plaval 

My bychom plavali 

Vy byste plavali 

Oni by plavali 

Minulý čas – bych, bys, by, bychom, byste + sloveso být v minulém čase 

Já bych byl plaval 

Ty bys byl plaval 

On by byl plaval 

My bychom byli plavali 

Vy byste byli plavali 

Oni by byli plavali 

Pracovní sešit strana 30/1,2,3,4  



Překontroluj si podle klíče. 

Mluvnice – 3. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 31/cvičení nahoře, 1,2 

Překontroluj si podle klíče 

Mluvnice – 3. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 32a/3,4,5 a 32b/7,8 

Překontroluj si podle klíče 

Mluvnice – 4. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 33/1,2,3,4 a 34/1,2 a 1,2 

Překontroluj si podle klíče 

Čtení – čteš si vybranou knížku – měl bys ji dočíst během června a napsat do čtenářského deníku a 

pak mi ho poslat mailem 

Sloh – posíláte mi komiks 

Učebnice strana 170/2 napíšete asi na 5 řádek a pošlete mi mailem (nemusíte lepit obrázek, můžete 

ho nakreslit) – nezapomeňte to napsat, jako by inzerát psalo zvířátko!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodověda 20.-24.4. 

1.hodina: Zkontrolovat (případně opravit) odpovědi na otázky z minulého zadání: 

Lety na Měsíc 

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

20.7.1969, Apollo 11 

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

Neil Armstrong, „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo.“ 

3)Kolik lidí (ze všech úspěšných přistání mezi lety 1969–1972) zatím na Měsíc stanulo? 12  

Zopakujte si kapitolu Měsíc. V pondělí 20. 4. bude zadán test v Alfovi. Test prosím vypracovat do 

pátku 24.4. 

 

2.hodina: Přepsat zápis do sešitu: 

Střídání dne a noci 

-příčina: otáčení Země kolem osy (od západu na východ) 

-osa Země – nakloněná myšlená přímka, která prochází póly 

-Země se otočí kolem osy za 24 hodin – osvětlená polovina Země = den, neosvětlená = noc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

←Prohlédnout obrázek – nakloněná osa 

je příčinou délky polárního dne a noci 

(střídají se po půl roce) – v tuto chvíli na 

severní polární den – sluneční paprsky na 

něj dopadají, jižní pól polární noc – 

sluneční paprsky na něj nedopadají 

←Prohlédnout obrázek – nakloněná osa 

je zvýrazněna červeně – v tuto chvíli na 

jižní polární den – sluneční paprsky na něj 

dopadají, severní pól polární noc – 

sluneční paprsky na něj nedopadají 

Přesná doba otočení Země kolem osy je 

23 hod. 56 min. – zaokrouhleně 24 hodin 



Matematika (20. 4. – 24. 4.) 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
Výklad: Převody jednotek obvodu a obsahu 
Při převodech jednotek obvodu násobíme a dělíme 10, protože každá větší jednotka obsahuje vždy 
10 menších sousedních jednotek.  1 m = 10 dm 1 dm = 10 cm 1 cm = 10 mm 
 

 →.10  →.10  →.10  

m  dm  cm  mm 
 ←:10  ←:10  ←:10  

 
Při převodech jednotek obsahu násobíme a dělíme 100, protože každá větší jednotka obsahuje vždy 
100 menších sousedních jednotek.  1 m2 = 100 dm2 1 dm2 = 100 cm2 1 cm2 = 100 mm2 

 

 →.100  →.100  →.100  

m2  dm2  cm2  mm2 

 ←:100  ←:100  ←:100  

 
 



Výpočty obvodů a obsahů složitějších útvarů 
 
Obvod: Sčítáme „dokola“ délky stran útvaru. 
Obsah: Útvar si rozdělíme na části – čtverce a obdélníky. Spočítáme jejich obsahy a ty dle zadání 

sečteme nebo odečteme. Útvary si můžeme rozdělit různě, ale výsledek bude vždy stejný. 
 
Př.: Spočítejte obvod a obsah útvaru na obrázku. 
 
 10 cm 25 cm 

 Dopočítáme délku spodní strany 10 + 12 + 25 = 
37 cm 
 
20 cm 
 
 

 
                              
Obvod: Sčítáme dokola. („plot kolem zahrady“) o = 37 + 20 + 25 + 8 + 12 + 8 + 10 + 20 = 140 cm 
 
Obsah: Od obsahu celého velkého obdélníku odečteme obsah malého, který je z něj „vykousnutý“. 
 
Velký obdélník má strany dlouhé 37 cm a 20 cm.  S1 = 37.20 = 740 cm2 
Malý obdélník má strany dlouhé 12 cm a 8 cm.  S2 = 12.8 = 96 cm2 
 
S = S1 – S2 = 740 – 96 = 644 cm2 
 

Změny velikosti obsahu a obvodu 
 
Obvod: Kolikrát zvětšíme (zmenšíme) velikosti stran, tolikrát se zvětší (zmenší) obvod. 
Př.: Obvod útvaru je 42 cm. Jaký je obvod útvaru, který má strany třikrát kratší? 42:3=14 cm 

 
Obsah: Kolikrát zvětšíme (zmenšíme) velikosti stran, tolikrát „dvakrát za sebou“ se zvětší (zmenší) 

obsah. 
Př.: Obsah útvaru je 30 cm2. Jaký je obsah útvaru, který má strany čtyřikrát delší? 30.4.4=480 cm2 

 
Cvičení: učebnice geometrie: str. 29/1, 29/2 a, b 29/3; pracovní sešit geometrie: str.19, 20, 21 
 
Návody: 
p. s. 19/4 Od obsahu obdélníku odečtěte obsah čtverce. 
 20/1 Převeďte všechny délky na dm. Spočítejte obsah stěny a tapety. Vydělte. 
 20/2 Spočítejte obsah obrazu. Vydělte. 
 20/4 Převeďte délky na dm. Vydělte obsah skříně její výškou. 
 21/2 Spočítejte obsah jednoho čtverečku. Vynásobte počtem čtverečků. 
 
 
 
Informatika – zaslaná prezentace 

  8 cm     

     12 cm 
 

  

  
  

  

    
  

  

        


