
Český jazyk 

1) Nosíte mi do školy, nebo skenujete obrázky k pohádce, kterou jste napsali. 

2) Posíláte mi komiks mailem. 

3) Stále se učíte zájmena – už byste je měli umět – bude test v Alfovi 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 35/1,2,1 

Pracovní sešit strana 36/1,1,2 

Překontroluj si podle klíče. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 37/1,2,3,4 

Překontroluj si podle klíče. 

Mluvnice – 3. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 38/1,2,3,4 

Překontroluj si podle klíče. 

Čtení 

Čteš si knížku – někdo mi ještě neposlal, jakou knížku čte! 

Sloh 

Učebnice strana 175/9 – Najdi ve skrývačkách jména hradů a řešení mi pošli mailem. 

 

 

5. TŘÍDA 27. – 30.4. Angličtina – p. Pulcová 

! UPOZORNĚNÍ !  

Ti, kdo nevypracovali TEST na ALFOVI v řádném termínu (24. 4.), mají výjimečně možnost 

dodatečného vyplnění – test bude opětovně přístupný V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ (27. - 28.4.). 

 

A) KONTROLA A OPRAVA 

•21/3 

a)Do you do sports? – 2) 

b) Does your friend go to a club? – 4) 

c) Do you like drawing? – 1) 

d) Does your cousin play a musical instrument? – 5) 

e) Do you read books? – 3) 

• 22/5 

-ALWAYS  

-USUALLY 

-OFTEN 

-SOMETIMES 

-NEVER 

•22/6 

a) I SOMETIMES draw portraits of my friends. 

b) I am ALWAYS with my friends. 

c) I OFTEN browse the Internet. 

d) I USUALLY play football after school. 

e) She is NEVER tired 



•23/7 

a)I sometimes watch TV. 

b) My aunt always reads books. 

c) My friend often browses Internet. 

d) She never plays computer games. 

e) George is usually tired after school. 

f) The school club is usually open from 3 to 5 o´clock. 

 

 

ANGLIČTINA  5. Tř – p. uč. Burdová 

Po  27.04. 

Vracím se k ALFOVI 

1/ Procvičování -  My room / our house. Kdo má méně než 90%, měl by se vrátit 

a procvičovat vícekrát. 

2/ What´s the time? Kdo má pod 90% , měl by si test zdělat znovu.  

3/ Project 1, Unit 4A, B Zkuste si to vylepšit , kdo má méně než 90% 

4/ Přítomný čas prostý – zkuste vylepšit, kdo měl 3 nebo 2 

5/ Přítomný čas prostý – otázka ,  prodlužuji do 30.04. pro jednoho chlapce, 

který to asi přehlédnul. 

6/ Revision TO BE – opět si to spusťte znovu.  

U všech testů, procvičování  je nastaveno  VÍCEKRÁT, takže byste se měli tam 

znovu dostat . 

PS str.34 

Opsat předložky z modrého rámečku do slovníčku a  OPAKOVAT si je. 

Út 28.04. 

Zápis slovíček z lekce 4B , Ps str. 70 

Opakovat DVOJICE  ZÁJMEN  ze str. 30 v PS 

PS str. 34 cv. 5 

Čt 30.04. 

Učebnice str.77 cv. 4 

Napsat věty do velkého sešitu podle vzoru. 

PS str.35 cv.6  a cv. 7 

Můžete s mamkou, taťkou nebo sourozencem  vést ROZHOVOR. 

Př. Where is your computer?         -     It is on the desk in my bedroom. 

      Where´s your  jacket?                -     It is in the wardrobe  in the hall. 

      Where is the TV?                        -       It is  on the cupboard  in the living room. 

A další různé věci. Použít různé předložky jako under, in the middle of……….atd 



Přírodověda 27.-30.4. 

V Alfovi zadán test na Magnetickou a gravitační sílu – vypracovat nejlépe do pátku 1.5. 

Odkaz na video ze zoom konzultace: https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0 

Přepsat zápis do sešitu: 

Střídání ročních období a délka dne a noci 

-příčina: otáčení Země kolem Slunce 

-jeden oběh trvá 365 a ¼ dne 

-běžný rok má 365 dní, jednou za 4 roky je přestupný rok, který má 366 dní (únor–29 dní) 

Přečíst text: 

Střídání ročních období 

Během roku se u nás vystřídají 4 roční období - jaro, léto, podzim a zima. Proč tomu tak je? Tyto 

změny jsou způsobeny sklonem zemské osy a oběhem Země okolo Slunce. Země oběhne Slunce za 

365 a 1/4 dne. Při tomto oběhu Země urazí 939 miliónů km při průměrné rychlosti téměř 30 km/s 

(tj.107 000 km/h).  

Jistě jste si všimli, že osa, kolem níž se otáčí glóbus, není kolmá k podstavci, ale je nakloněná. Stejně 

nakloněná je i pomyslná osa Země.  

Při oběhu Země okolo Slunce se slunečním paprskům střídavě přiklání buď severní nebo jižní 

polokoule. Polokoule, která je přikloněna Slunci, je více zahřívána a jsou na ní delší dny než na 

odkloněné polokouli. 

 

Roční oběh Země kolem Slunce 

Začneme dnem 21.3., kdy je jarní rovnodennost. Na severní polokouli začíná jaro. Slunce svítí 
rovnoměrně na severní i jižní polokouli. Den i noc trvají stejně dlouho tj. 12 hodin. V poledne svítí 
Slunce přímo nad hlavou lidem, kteří jsou právě na rovníku. Na severním pólu začíná polární den. 
Na jižní polokouli začíná podzim, na jižním pólu začíná polární noc. 
U nás vychází Slunce v 6 hodin přesně na východě a zapadá v 18 hodin na západě. 

 

Dne 21.6. je letní slunovrat. Na severní polokouli začíná léto. Severní polokoule je nejvíce přikloněna 
Slunci, na severní polokouli je nejdelší den, na severním polárním kruhu nezapadne Slunce vůbec, na 
severním pólu je již od 21.3. polární den.  
Po 21.6. se začnou dny zkracovat a noci prodlužovat. Severní polokoule se začne od Slunce odklánět.  
Na jižní polokouli, která je Slunci nejvíce odkloněna, je to právě naopak. Začíná zima, je nejkratší den 
a nejdelší noc, na jižním polárním kruhu vůbec nevyjde Slunce, na jižním pólu je již od 21.3. polární 
noc. 
U nás vychází Slunce přibližně ve 4 hodiny na severovýchodě a zapadá ve 20 hodin na severozápadě. 
Je nejdelší den a nejkratší noc. Slunce je v poledne nejvýše z celého roku. 

 

Dne 23.9. je podzimní rovnodennost. Na severní polokouli začíná podzim. Slunce svítí stejně na 
severní a jižní polokouli. Den i noc trvají stejně dlouho tj. 12 hodin. V poledne svítí Slunce přímo nad 
hlavou lidem, kteří jsou právě na rovníku. Na severním pólu začíná polární noc. 
Na jižní polokouli začíná jaro, na jižním pólu začíná polární den. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0


U nás vychází Slunce v 6 hodin přesně na východě a zapadá v 18 hodin na západě. 

 

Dne 21.12. je zimní slunovrat. Na severní polokouli začíná zima. Severní polokoule je nejvíce 
odkloněna od Slunce, na severní polokouli je nejkratší den, na severním polárním kruhu nevyjde 
vůbec Slunce, na severním pólu je již od 23.9. polární noc. 
Po 21.12. se začnou dny prodlužovat a noci zkracovat. Severní polokoule se začne přiklánět ke Slunci. 
Na jižní polokouli, která je k Slunci nejvíce přikloněna, je to právě naopak. Začíná léto, je nejdelší den 
a nejkratší noc, na jižním polárním kruhu vůbec Slunce nezapadne, na jižním pólu je již od 23.9. 
polární den. 
U nás vychází Slunce přibližně v 8 hodin na jihovýchodě a zapadá okolo 16. hodiny na jihozápadě. Je 
nejkratší den a nejdelší noc. Slunce je v poledne nejníže z celého roku. 

 

Prohlédnout obrázek: 

 

Do sešitu překreslit tabulku a podle informací z textu vyplnit (dle vzoru – jaro jsem vyplnila za vás). 

Není třeba vyplněnou tabulku zasílat – zkontrolujete dle příštího zadání a na zoomu. 

Roční 
období 

Začátek na 
S polokouli 
(datum) 

Označení tohoto dne Jaké roč.období 
začíná na J 
polokouli? 

Délka dne (v 
hodinách) 

Délka noci (v 
hodinách) 

JARO 21.3. jarní rovnodennost podzim 12 12 

LÉTO      

PODZIM      

ZIMA      

 

 

 



Vlastivěda 

Z – Praha  

Učebnice str. 37 – 42, pročtěte si kapitolu o Praze, zopakujte si co už víte. Posílám odkaz na 

dokument o Praze 

https://www.youtube.com/watch?v=97nQUmyDyNE 

Stále opakujeme kraje ČR v procvičujeme v programu Alf.  

Posílám odkaz na dokument o Praze. 

D – Ve středu společně dokončíme vaše referáty. Podívejte se na Dějiny udatného národa, dva díly 

jsou opakování ke kultuře a dva díly jsou k nové látce. Výklad vám dám ve středu na Zoom. 

Procvičujeme v programu Alf – Téma Život za 1. republiky 

https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg&t=23s 

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24 

https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw 

 

 

5. třída - informatika 27.4. 

Shlédněte prosím tato videa, která se zabývají tématikou počítačových virů: 

https://www.youtube.com/watch?v=sTo7Y4zWkn4 

https://www.youtube.com/watch?v=LwX1ekmtnLw 
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https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E
https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24
https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw
https://www.youtube.com/watch?v=sTo7Y4zWkn4
https://www.youtube.com/watch?v=LwX1ekmtnLw


Matematika (27. 4. – 30. 4.) 

 
 
 
 



 
Cvičení: učebnice geometrie str. 30, 31; pracovní sešit geometrie str. 22, 23 
 
 
 
 



Výklad: Dělení čtyřúhelníků (opakování) 
 
Čtyřúhelníky dělíme podle počtu dvojic rovnoběžných stran na: 
různoběžníky, které nemají žádné dvojice rovnoběžných stran; 
lichoběžníky, které mají jednu dvojici rovnoběžných stran; 
rovnoběžníky, které mají dvě dvojice rovnoběžných stran. 
 
 různoběžník lichoběžník rovnoběžník 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
Rovnoběžníky dále dělíme podle délek stran na: 
kosodélníky, které mají dvě dvojice stejně dlouhých stran; 
kosočtverce, které mají všechny strany stejně dlouhé. 
 
 kosodélník kosočtverec 
 
                                                                    
 
 
 
 
Speciální typy rovnoběžníků jsou ty, které mají navíc všechny úhly pravé: obdélník, čtverec. 
 

čtyřúhelníky 

různoběžníky lichoběžníky rovnoběžníky 

  kosodélníky kosočtverce 

 obdélníky  čtverce 

 
 
 
 
 
 
 

 


