
Domácí příprava pro výuku  v 5. ročníku ZŠ Ibsenova v termínu 
18. - 22. 5. 2020

vyučující: Mgr. Hynek Vojtasík 

S dotazy a komunikaci se mnou se obracejte na e-mail: h.vojtasik seznam.cz nebo tel: 605 519 
523
nebo facebook: ibsenova vojtasik

Po  18. 5.   Jazyk český 
procvičování a opakování učiva: číslovky

- zopakuj si význam číslovek
- zopakuj si, jaké druhy číslovek máme

I když jsi obklopen dvěma nebo třemi zvířaty, nebo dokonce ještě mnoha želvami navíc – co je to 
proti jedné výstavě, kde bylo psů bezpočet? Potkal jsem se tam alespoň s dvacaterem psích ras. V 
devátém kruhu se předvádělo osm chrtů. To ovšem nemluvím o třech vlkodavech. Nebo i jich bylo
kolem osmi ? Řítili se na dvou nohou, jak je pánové strhávali na zadní za obojky. Několik pánů 
ujíždělo za tahounem po čtyřech. Druhou část výstaviště jsem pak rovnou nazval U Čtyř pudlů. 
Čtyřem pudlům tam šlechtilo kožich čtvero psích kadeřnic.

- přečtěte číslovky určité a určete jejich druh
- nahraďte je číslovkami stejných druhů, které ale vyjadřují jiný počet
- přečtěte číslovky neurčité a určete jejich druh
- nahraďte je číslovkami určitými

Po  Matematika   
procvičování a opakování učiva : napiš do sešitu

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Út 19. 5. Jazyk český 
procvičování a opakování učiva : číslovky

Na které dvě skupiny rozdělujeme číslovky?
Co označují číslovky určité?
Můžeme číslovku určitou zapsat číslicí?
Co označují číslovky neurčité?
Můžeme číslovku neurčitou zapsat číslicí? Napiš 5 určitých a neurčitých číslovek.
 



Út Matematika  
procvičování a opakování učiva : napiš do sešitu a vypočítej

  

Út Vlastivěda 
procvičování a opakování učiva:
Znovu si probereme povrch České republiky.
Pracuj se  sešitem, mapou, učebnicí. 
8 vrcholů hor, které bys měl(a) na obrázku poznat:

   1)



  

 2)

3)
   

  

    

    
  4) 5) 

                       
     

 

                       

6) 7)

správné odpovědi :

1) Lysá hora
2) Sněžka
3) Ještěd
4) Praděd
5) Plechý
6) Klínovec
7) Velká Javořina
8) Velká Deštná

 8)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



St 20. 5. Jazyk český 
procvičování a opakování učiva – slovesa
Slovesa z nabídky doplňte v náležitém tvaru do vět :
nemít, nebýt, objednat si, sáňkovat, zčervenat, ptát se, slavit, jezdit, zblednout, jmenovat se, vyčistit 
si.
Maminka…………….svátek 26. července. ……………..totiž Anna.  Já …………….každou třetí
neděli za babičkou do Bydžova. Petře,…………..večer zuby? Pane Tichý, také………………….. 
vstupenky na divadelní představení? My ………….zítra v tělocviku…………… Tatínek……….,
co bylo ve škole, a Pavel……………….a pak zase…………….., protože………… čisté svědomí.

St  Matematika 
procvičování a opakování učiva : napiš do sešitu a vypočítej

Čt 21. 5. Jazyk český  
procvičování a opakování učiva-  určování sloves
věty zapiš do sešitu, vyber z nich slovesa a urči mluvnické kategorie = osobu, číslo, čas, způsob

Dnes umyji nádobí já. Na louce se pasou krávy. Už se zase těšíme do školy. Bydlel jsem na vesnici. 
Kompotová miska teď praskne. Hned přijďte sem! Rozzlobená kamarádka se mnou včera 
nemluvilaa a Věrka tento příklad nevypočítají. Pomoz Honzovi s tím nákladem. Velký lev bude spát
v kleci. Petřík už moc pěkně čte. Máma dnes bude vařit výborný oběd. 
 

Čt  Matematika
procvičování učiva a opakování učiva zapiš do sešitu a vypočítej

148 980       57 379            708 543     1 067 098   103 009
345 099     -12 788                1 099    -   509 077     22 543
________     _________ _______   __________  __________  

Čt  Vlastivěda 
opakování učiva- Česká republika

Zapiš do sešitu a zakroužkuj správné odpovědi:

Česká republika je průmyslově vyspělý stát. Ano  Ne
V zemi jsou významná naleziště uhlí, vápence a kaolínu. Ano  Ne
Ve světě znají naše sklo, porcelán a keramiku. Ano  Ne
Dobře se prodává chmel, pivo a osobní automobily. Ano  Ne
ČR musí dovážet ropu, zemní plyn a suroviny pro chemický průmysl. Ano  Ne
V České republice jsou vhodné podmínky pro zemědělství. Ano  Ne
V zemědělské výrobě je ČR soběstačná. Ano  Ne



Pá 22. 5.  Jazyk český
procvičování a opakování učiva- určování sloves 
napiš sloveso v požadovaném tvaru
lepit 1. os. č. j. čas přít. ….…….…….…………………….
vozit 2. os. č. j. čas přít. ….…….………………….………..
stavět 3. os. č. j. čas min. ….…….…………………….……..
nosit 1. os. č. mn. čas přít. …..…….………..….………..….…
prosit 2. os. č. mn. čas min. ………….……..…………………..
chlubit se 1. os. č. mn. čas bud. ….…..…….…….…………….…... 

Pá Matematika
procvičování a opakování učiva-    bod, přímka, úsečka   

Informatika 5. třída, Mgr. David Otipka

Pokyny k práci do předmětu informatika: 

Kdy: od 18. 5. – 22. 5. 2020

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď :Napište, k čemu slouží klávesnice 
MEZERNIK.

E-mail: ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook: ibsenova otipka



Anglický jazyk 5. Třída –Mgr. David Otipka
Pokyny k práci:

Poznámky: S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na :
a) E-mail: ibsenova.otipka@seznam.cz

b) Facebook: ibsenova otipka

Od 18.5. 2020 do 22. 5. 2020 

I. Řešení cvičení z     minulé hodiny:

A) Cvičení: přepište i s překladem do sešitu. ŘEŠENÍ 

Vzor: Jezdí oni na kole každý den?. Do they ride a bike every day?
Vaří  oni každý den? Do they cook every day?

Pijeme čaj každý den? Do we tea every day?

Jíš sendviče každý den? Do you eat sandwiches every day?

hrajete fotbal každý den? Do you play football  every day?

Tančíte každý den? Do you dance every day?

B) Cvičení: přepište i s překladem do sešitu:ŘEŠENÍ

Vzor:
Kreslí on obrázky každý den? Does he draw pictures every day?

Píše ona dopis každý týden? Does she write a letter every week?

Pije on čaj každý den? Does he drink tea every day?  

Dívá se ona na televizi každý den? Does she watch TV every day?

Hraje fotbal každý měsíc? Does he play football every month?

Tančí ona každý víkend? Does she dance every weekend?

c) Procvičení: přepište do sešitu i s překladem:slovní zásoba, procvičování z minulé hodi-
ny.ŘEŠENÍ

every week každý týden
every weekend každý víkend
every month každý měsíc
every year každý rok
every holiday každé prázdniny



II. Procvičování:

Tento týden budeme procvičovat přítomný čas prostý a slovíčka:
A) Napište překlad těchto slov: Malá rada, jsou to slovíčka , která jsou z mi-

nulého týdne.

Go to school / gou tu skul/ ________________________
Play the drums /play d drams/ ________________________
Study /stady/ ________________________
Live /lív/ ________________________
Work /work/ ________________________
Come /kam/ ________________________
Visit /visit/ ________________________
Use /jus/ ________________________
Want /vont/ ________________________
Start /stat/ _________________________

B) a) Přeložte tyto věty: Přepište do sešitu.
Vzor: Hrajete fotbal každý týden? Do you play football every week?
Bydlíš ty v Ostravě? ________________________
Hrajou oni na bicí? ________________________
Chodí on do školy každý den? ________________________
Pijete čaj každý den ? _______________________
Čte ona knihy každý víkend? _______________________

b) Dejte slova do správného pořadí:Přepište do sešitu
Vzor: He does in Ostrava live? Does he live in Ostrava?
Eat you do Sandwiches every day? ____________________
Does  every day read she book? ____________________
pictures every week do they draw? _____________________
he does study English? _____________________
they do work in their garden every weekend?

__________________________

C) a) Přeložte tyto věty:Přepište do sešitu
Vzor: Ty hraješ na bicí každý den. You play the drums every day.
Já čtu každý den knihy. ________________________
Ona studuje angličtinu. ________________________
Vy pijete čaj každý den. ________________________
On žije v Praze. ________________________
Oni chodí do školy každý den. ________________________



b) Dejte slova do správného pořadí:Přepište do sešitu
Vzor: I sandwiches eat every day. I eat sandwiches every day.
draw they pictures every week. ______________________
he every day write a letter. ______________________
cook every day she. ______________________
drink every day tea we. ______________________
English we study. ______________________

D) Slovíčka:Přepište do sešitu a naučte se (Většinu již znáte.). Přepište do se-
šitu.

usually /južveli/ obvykle
often /oftn/ často
English /ingliš/ Angličtina
Prague /prag/ Praha
London /londn/ Londýn
garden /gadn/ zahrada
grandmother /grendmadr/ babička
computer /kompjutr/ počítač
home /houm/ domov
coffee /kofi/ káva

PŘÍRODOPIS (18.5. – 22.5)
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová
Tento týden Vás čeká OPAKOVÁNÍ – TEST. Tento Test byste měli všichni ode-
vzdat, jelikož bude sloužit jako podklad pro známku na vysvědčení. Pokud máš
možnost tisku – vytiskni si tento test, vyplň a odevzdej do schránky ve škole 
nebo na papír napiš odpovědi (např.: 1c, 2b…) – nezapomeň vyplnit své jméno.
Druhá varianta: Co vyplníš, vyfoť a pošli mi na messenger (Facebook: Barča 
Kaločová) a já Ti hned test opravím a řeknu známečku  Varování: Kdo test ne-
vyplní, budu muset hodnotit známkou 5. Termín odevzdání: do konce května.

TEST 
1. Kterému orgánu v     těle se říká tzv. pumpa těla?
a) žaludek
b) mozek
c) srdce
2. Krev směrem do srdce vedou:
a) žíly
b) tepny



c) vlásečnice
3. Krev směrem od srdce do těla vedou:
a) vlásečnice
b) tepny
c)žíly
4. Červené krvinky mají na starost:
a) zastavování krvácení
b) přenos kyslíku a živin po těle
c) obranu organismu

5. Bílé krvinky mají na starost:
a) obranyschopnost organismu
b) zastavování krvácení
c) přenos kyslíku a látek po těle
6. Krevní destičky mají na starost:
a) přenos kyslíku a látek po těle
b) zastavování krvácení
c) obranu proti virům a bakteriím
7. Kolik litrů krve máme zhruba v     těle?
a) 20 
b) 5
c) 2
8. Kde začíná trávicí trubice?
a) dutinou nosní
b) dutinou ústní
c) krkem

9. Kde probíhá hlavní trávení živin?
a) v     tenkém střevě
b) v     žaludku
c) v     tlustém střevě
10. Který orgán má na starosti hospodaření s     cukrem v     těle?
a) játra
b) slinivka břišní
c) slezina
11. Který orgán je zodpovědný za detoxikaci organismu?
a) játra
b) brzlík
c) střeva
12. Jak se nazývá část těla, kde odchází nestrávené zbytky potravy ven?



a) koncovka
b) konečník
c) konečná
13. Jak se nazývá trubice mezi dutinou ústní a žaludkem?
a) průdušnice
b) jícen
c) Eustachova trubice

14. Jak poznám tepenné krvácení?
a) krev teče pomalu, je tmavě červená
b) krev stříká pravidelně z     rány, je jasně červená
c) kolem rány se vytvoří obrovská modřina
15. Jaké číslo patří záchranné službě?
a) 150
b) 155
c) 158
16. Znáš univerzální telefonní číslo integrované záchranné služby?
a) 112
b) 113
c) 114
17. Kolik zubů má dospělý člověk?
a) 24
b) 32
c) 3
18. Který z     názvů pojmenovává druh zubů?
a) zuby křenové
b) zuby třenové
c) zuby pilové


