
Vlastivěda - vytisknout, doplnit, nalepit do sešitu – pracovat  a kontrola při výkladu na 

Zoom 

Učebnice str. 54-63 – jen informativně, budeme se věnovat látce více hodin.  

Pracovní sešit str. 38 

Poloha a povrch Evropy 

Evropa je rozlohou ____________ nejmenší světadíl. Obklopuje jí 

________________________         a  ________________________________. Má mnoho 

______________________________           a v blízkosti pevniny jsou četné ____________.  

Povrch tvoří z velké části _________________. Největší jsou:___________________  a 

____________________.  Skandinávským poloostrovem prochází ____________________, 

Apeninským poloostrovem ____________________. Balkánský poloostrov dostal název 

podle pohoří _______________ a Pyrenejský poloostrov podle _______________________. 

__________________ a _________________ prochází středem Evropy. 

 

druhý 

 

Atlantský oceán 

 

Severní ledový oceán 

 

Poloostrovů 

 

ostrovy 

 

nížiny 

 

Východoevropská nížina 

 

Středoevropská nížina 

 

Skandinávské pohoří 

 

Balkán 

 

Apeniny 

 

Alpy 

 

Karpaty 

Obyvatelstvo 

Evropa je ___________________zalidněným světadílem. Žije zde asi _______________lidí. 

Převážná část obyvatelstva Evropy patří k ________ rase (europoidní). Tu tvoří zejména 

_______________, _____________________ a ___________________ národy. Žijí zde ale    

i příslušníci ___________ rasy (negroidní) a ______________ rasy (mongoloidní). 

Hospodářství 

Evropa patří k hospodářsky ___________________světadílům. Je zde rozvinutý __________ 

(bohatá naleziště černého a hnědého uhlí, železné rudy a uranové rudy), _________________ 

(obiloviny, řepa, cukrovka, ryby,…). Velice rozvinutá je ________________ (pozemní, lodní, 

letecká). 

nejhustším 700 milionů bílé 
slovanské germánské románské 

černé žluté zemědělství 
nejvyspělejším průmysl doprava 



Pojmenuj řeky a zapiš si je – pracuj s mapou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dunaj                                                 7. Visla 

2. Volha                                                  8. Loira 

3. Don                                                     9. Černé moře 

4. Dněpr                                                10. Středozemní moře 

5. Ebro                                                 11. Severní moře 

6. Rýn                                                    12. Norské moře 

 

 

Informatika zadání – 11. 5. 

Tento týden vám posílám krátké opakování k bezpečnosti na internetu, opakování bude dostupné 

skrze Alf do neděle 17.5. Otázky by měli být poměrně jednoduché, pokud jste si prošli prezentace, 

které jsem vám posílal k této látce, nemělo by vám vyplnění činit žádné velké potíže. 

 

 

 



ANGLIČTINA  5.tř. p. uč. Burdová 

 

Po  11.05.  

 

PS str.38  MODRÁ  TABULKA  -  nahoře. 

Opište si ji do velkého sešitu a je třeba se vše učit. OBJECT  PRONOUNS  =  Předmětná zájmena  =  

Zájmena v pádových otázkách , 2. Pád – 7. pád  

Přečtěte si vše pod tabulkou. 

 

Bylo by dobré , sestavit si tabulku, abyste uměli všechny 3 tvary  A TO TAKTO: 

 

Osobní zájmeno:               Přivlastňovací zájmeno:          Zájmeno v pádových  

                                                                                                  otázkách: 

     I                                           my                                             me 

     You                                      your                                         you 

     He                                       his                                             him 

     She                                     her                                            her 

A pokračujete  IT, WE, THEY atd…. 

Takže, vyrobíte si ještě tuto tabulku. MUSÍTE, umět všechny 3 tvary. Samozřejmě, že si tu tabulku 

ještě musíte doplnit ještě o další zájmena. 

 

Út  12.05. 

 

PS str. 38 cv. 6,   str. 39  cv. 7,8 

Učebnice str. 79  cv. 6 

 

Čt 14.05. 

Učebnice str. 80  cv. 1, opíšete si slovíčka z oranžové tabulky a v PS str. 71 si opíšeš české výrazy 

k těm slovům. DO SLOVNÍČKU. 

 

Do velkého sešitu si utvoříš 2 sloupečky = přehneš si stránku na 2 půlky. 

Budeš psát co musíš dělat doma a co nemusíš dělat doma. Tím myslím, co ti rodiče zadali za práci a 

jaká nastolili pravidla = HOME RULES 

Nadepíšeš si to takto: 

                                       HOME   RULES 

 

I  HAVE TO  = musím                        I  DON´T  HAVE  TO  =  nemusím 

I have to set the table.                     I don´t have to do the ironing. 

 

Chtěla bych připomenout, že v této vazbě se používá sloveso BEZ  TO. VYFOTÍŠ a pošleš. 

vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

MUSET   =   HAVE  TO 

JÁ  MUSÍM  =  I HAVE  TO 

JÁ  NEMUSÍM  =  I  DON´T  HAVE  TO 

 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


5. TŘÍDA 11. – 15.5. p. Pulcová 
 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•61/5 
a) You don´t get up … 
b) Tara doesn´t study … 
c) You don´t watch … 
d) Tara doesn´t do … 
e) Megan doesn´t play … 
 
•67/1 
a) How often 
b) What 
c) What time 
d) How  
e) When 
 
B) Vyplňte pracovní list věnovaný opakování/ přípravě na test Unit 3. 
 Nemusíte list tisknout, stačí psát očíslované odpovědi do školního sešitu.  
 

 



 
 

 
 

↓ 



 
C) Nezapomeňte od pondělí do čtvrtka procvičovat v Alfovi. 
  
POZOR!!! V PÁTEK bude na Alfovi TEST na ZNÁMKY.   
Test bude možné OTEVŘÍT JEN JEDNOU, bude S ČASOVÝM LIMITEM a bude přístupný POUZE 
v PÁTEK!!! 
 
 
Přírodověda 11.-15.5. 

Přečíst článek, následně odpovědět na otázky – odpovědi, prosím, zaslat do 15. 5. na e-mail: 

prirodopisdp@seznam.cz. 

Člověk ve vesmíru – časopis ABC, rok 1999 

Na úplném začátku byl zvědavý člověk. Stál pod kulatým měsícem zády ke své rodné vesnici a 

přemýšlel, jestli za lesem žijí také lidé. Na druhý den zabalil vše, co měl, do malého uzlíku a vydal se 

na cestu. Když obešel celý svět, zlezl nejvyšší hory, prošel tropické lesy i ledové pláně kolem pólů, 

obrátil oči k obloze. Měsíc byl stejný jako tenkrát před lety - velký, bílý a nepokořený. I zabalil si 

člověk vše, co měl, do malého uzlíku ... 

Tak takhle romantické to opravdu nebylo. Začátek cest do vesmíru i valnou většinu jejich dosavadní 

historie totiž poznamenala studená válka. Boj SSSR a USA o prvenství ve vesmírném programu 

pomohl tomuto oboru rozvinout se vskutku raketově. Vždyť už tři a půl roku po vypuštění první 

umělé družice Země - Sputniku 1 (vystřelen roku 1957) - obletěl Gagarin Zemi a osm let poté už 

Armstrong s Aldrinem tancovali po Měsíci. Po skončení studené války a rozpadu Sovětského svazu 

zájem o kosmonautiku u obou rivalů i u veřejnosti značně ochabl. V současnosti se však snad díky 

nové orbitální stanici ISS vesmírný program vrací do povědomí lidí. 

Největší pilotované kosmické lety 

Každý ví, že první byl Jurij Gagarin v kosmické lodi Vostok 1. Bylo to 12. dubna 1961 a let trval 1 

hodinu a 48 minut. Už méně známý je druhý kosmonaut světa. Jmenuje se German Titov a startoval 

čtyři měsíce po Gagarinovi. Jeho let v lodi Vostok 2 trval 1 den, 1 hodinu a 18 minut. Až na třetím 

místě je první Američan, všem dobře známý John Glenn, který startoval 20. února 1962 s vesmírnou 

lodí Mercury MA6. Další úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. 15. 8. 1962 se Rusům podařilo 

přimět Vostok 3 a 4 k prvnímu skupinovému letu. Necelý rok poté, 16. 6. 1963, vynesl Vostok 6 do 

vesmíru první ženu - Valentinu Těreškovovou. Byla celkově desátým člověkem ve vesmíru. Tím v SSSR 

skončil starý program Vostok a byl nahrazen novým pod názvem Voschod, ve kterém se počítalo s 

vícečlennou posádkou. Hned Voschod 1 v říjnu 1964 byl úspěšný. Na palubě letěli společně tři lidé. 

Voschod 2 z 18. března 1965 byl ještě úspěšnější. Tento let byl totiž korunován výstupem prvního 

člověka - Alexeje Leonova - do otevřeného kosmu. Američané odpověděli také novým programem 

pod názvem Gemini. V březnu 1966 se jim podařilo spojit loď Gemini 8 s jiným uměle vyrobeným 

tělesem. Gemini vystřídal program Apollo, který měl zamířeno k Měsíci. Po mnoha testech se to 

jedenáctému Apollu v řadě podařilo. 21. července 1969 ve 2 hodiny a 39 minut světového času 

zabořil Neil Armstrong svou botu do měsíčního prachu. Od té doby Měsíc navštívilo celkem dvanáct 

kosmonautů. Všichni v rámci programu Apollo. 



Bydlení na oběžné dráze s pěkným výhledem na moře 

V kosmické lodi Gemini neměli kosmonauti moc místa. Pro dlouhodobé výzkumy ve vesmíru bylo 

potřeba zřídit orbitální stanice. Rusové začali první stavět v roce 1971 pod názvem Saljut, po nich v 

průběhu sedmdesátých let následovaly další, se stejným označením. Američané měli svou vlastní, 

jménem Skylab, od roku 1973 až do konce sedmdesátých let. V únoru 1986 byl na oběžnou dráhu 

Země vynesen základní modul ruské orbitální stanice Mir. Tento projekt měl Rusům vrátit prvenství 

ve vesmíru. Po rozpadu Sovětského svazu však Rusko trpělo nedostatkem peněz a začalo na Miru 

spolupracovat se Spojenými státy. Tato stanice už několik let přesluhuje a počátkem jara příštího 

roku by měla být zničena. Zatím poslední orbitální stanicí je mezinárodní vesmírná stanice ISS, jejíž 

výstavba začala v listopadu 1998. Od 2. listopadu 2000, kdy na stanici vstoupila první stálá posádka, 

je trvale obydlena. V současné době je posádka, která se každých 6 měsíců obměňuje, tvořena 6 

členy. Stanice je umístěna na nízké oběžné dráze Země ve výšce kolem 400 km. Je to jediné trvale 

obydlené místo mimo Zemi. 

Vesmírné tragédie 

Výpravy do vesmíru jsou kromě ohromných úspěchů poznamenány i neúspěchy a tragédiemi, které si 

vyžádaly životy mnoha kosmonautů. Dodnes se nedá s určitostí říct, kolik lidí při cestě do vesmíru 

zahynulo, protože mnoho projektů z období studené války stále ještě nebylo odtajněno. Nejznámější 

z katastrof jsou asi požár na Apollu 1 a výbuch raketoplánu Challenger. Apollo 1 byla první z 

amerických raket, která měla zamířit k Měsíci. Těsně před startem 27. 1. 1967 však vypukl na palubě 

požár a všichni tři členové posádky se udusili kouřem. Tato nešťastná událost celý projekt Apollo 

výrazně poznamenala a zbrzdila. Na druhou stranu ale přinesla spoustu nových poznatků a poučení 

pro další vývoj raket. Mnohem známější je tragédie letu raketoplánu Challenger STS 51L. 28. ledna 

1986 sedmdesát čtyři vteřin po startu tomuto raketoplánu explodovala vnější nádrž. Na palubě tehdy 

zemřelo sedm kosmonautů. 

ČECH BYL TŘETÍ 

Do letošního podzimu vesmír navštívilo 389 lidí z třiceti států. Kdyby se sečetly všechny doby 

jednotlivých letů s lidskou posádkou, vyšlo by nám závratných šedesát let. Srovnáme-li kosmonauty 

podle národností, zjistíme, že po řadě Rusů a Američanů byl třetím Čech. Vladimír Remek startoval v 

roce 1978 na vesmírné lodi Sojuz 28 a byl celkově osmdesátým sedmým člověkem ve vesmíru. 

NEJVÝKONNĚJŠÍ KOSMONAUTI 

Asi nejznámější kosmonaut světa je John Glenn, jehož ohromný comeback do vesmíru, uskutečněný 

29. 10. 1998 na palubě raketoplánu Discovery, si určitě mnozí z vás pamatují. V té době mu bylo 77 

let a během letu studoval vliv mikrogravitace na proces stárnutí. Prvenství v celkové době strávené ve 

vesmíru drží ruský kosmonaut Sergej Avdějev se 747 dny, 14 hodinami a 17 minutami. Nejdelší 

kosmický let v celku se 437 dny, 17 hodinami a 59 minutami absolvoval Valerij Poljakov v orbitální 

stanici Mir. V otevřeném kosmu byl celkově nejdéle 78 hodin a 40 minut Anatolij Solovjov. 

 

 



Otázky: 

1.Co přispělo k rychlému startu kosmonautiky? 

2.Kdy byla vystřelena první umělá družice Země a jak se jmenovala? 

3.Kdo a kdy byl prvním člověkem ve vesmíru? 

4.Kdo a kdy byla první žena ve vesmíru? 

5.Proč bylo potřeba zřídit orbitální stanice? 

6.Kdo byl prvním kosmonautem, který vystoupil do otevřeného kosmu? 

7.Co je to ISS? 

8.Co se stalo s raketoplánem Challenger? 

9.Kdo je to Vladimír Remek? 

10.Jak nejdéle byl člověk ve vesmíru? 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika (11. 5. – 15. 5.) 

 
 
 
 



 
 
 



 
 

Výklad:  
Násobení a dělení čísel zakončených nulami v oboru velkých čísel 
Postupujeme stejně jako v oboru menších čísel: 
Při násobení nuly sčítáme: 12 000.40 000 = 480 000 000 
Při dělení nuly odčítáme (škrtáme): 56 000 000:80 000 = 700 
 
Postup při řešení příkladů s více matematickými operacemi 
Části příkladů v závorce počítáme jako první.  45:(7+2) = 45:9 = 5 
Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. 45–5.8 = 45–40 = 5 
Počítáme zleva doprava. 45:9.3 = 5.3 = 15 
 
Násobení a dělení z paměti pomocí rozkladu 
Násobené (dělené) číslo si v hlavě rozložíme na součet dvou čísel jednodušších. 
80 200 000 : 4 = 80 000 000 : 4 + 200 000 : 4 = 20 000 000 + 50 000 = 20 050 000 
 

Cvičení: učebnice str. 13/5; 14/2 pracovní sešit str. 11, 12, 13 

 
 
 



Český jazyk 

1) Nezapomeňte si všichni udělat testy v Alfovi! 

2) Zápisy do sešitu si můžete i vystřihnout a do sešitu nalepit 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

PS 41/1,2,3 a 42/5,6,7,8 

Překontroluj si podle klíče. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

PS 43/1 a úvodní text v modrém rámečku nahoře na stránce – odpovědět na otázky (vepsat do 

pracovního sešitu). 

Mluvnice – 3. vyučovací hodina 

Nová látka: Základní skladební dvojice. -prostudovat učebnice strany 115–119 – to co je označeno 

modrou čarou. 

Zápis do sešitu: (naučit se) 

Základní skladební dvojice – tvořena podmětem (označení PO) a přísudkem (označení PŘ) 

PO – hledáme ve větě slovo, na které se můžeme zeptat KDO CO? (1. pádem) 

PŘ – hledáme slovo, na které se můžeme zeptat CO DĚLÁ? 

Příklad: 

Naše učitelka skočila z okna. 

Kdo co? – odpověď – učitelka 

Co dělá? – odpověď – skočila 

Učitelka skočila= základní skladební dvojice (označujeme ZSD) 

Můžeme označit větné členy podmět a přísudek napsáním nad slova. 

              PO         PŘ 

Naše učitelka skočila z okna. 

Také se používá značení: podmět – podtrhneme rovnou čarou, přísudek – podtrhneme vlnovkou 

Poslechni si nahrávku k 3. vyučovací hodině. 

Mluvnice – 4. vyučovací hodina 

Nastudovat v učebnici 120–122 – to co je označeno modrou čarou 

Zápis do sešitu: (naučit se) 



Podmět a přísudek 

Podmět 

a) Vyjádřený 

Příklad: Jana plavala. (PO je vyjádřený, protože je tam napsáno Jana) 

b) Nevyjádřený 

Příklad: Přenocoval ve škole. (PO je nevyjádřený, nevíme kdo, není to ve větě přímo napsané, 

jen si můžeme říci ON – to znamená – on přenocoval ve škole) 

Zapíšeme: 

      (ON) 

Přenocoval ve škole. (nad přísudek napíšeme on do závorky – podmět je nevyjádřený, a tak je 

v závorce) 

Podmět 

a) Holý 

Příklad: Jana plavala. (Jana je podmět holý, není rozvíjen nějakým dalším slovem, další 

informací) 

b) Rozvitý 

Příklad: Naše Jana plavala. (podmět je Jana je rozvitý slovem naše, je to další informace o 

Janě – víme, že je naše) 

c) Několikanásobný 

Příklad: Jana a Pavel šli na výlet. (Jana, Pavel jsou 2 podměty, pokud je podmětů více a 

jsou od sebe odděleny čárkou nebo spojkou – je to podmět několikanásobný) 

Poslechni si nahrávku ke 4. vyučovací hodině. 

PS strana 44/1 (neopisujete do sešitu),2, 3 (utvoříte pouze základní skladební dvojice), 4 (podtrhni 

podmět a přísudek, PO – rovnou čarou, PŘ – vlnovkou) 

Překontrolujte si podle klíče. 

Čtení – čteš si knížku 

Sloh – výuka ukončena 

 
 


