
MATEMATIKA 
Zdravím všechny páťáky! 
Je to už desátý týden, co se učíte doma, a ne ve škole. 
Ale s některými z vás se už příští týden uvidím  
  

Nejdřív řešení domácího 
úkolu: 

  

ODČÍTÁNÍ NÁSOBENÍ DĚLENÍ 
1)  

2) 7 843 - 4 321 = 3 522 
3) 8 239 – 3752 = 4 487 
4) 9 330 - 6 734 = 2 596 
5) 10 000 - 1 017 = 8 983 
6) 16 985 - 4 894 = 12 091 
7) 77 521 - 23 957 = 53 564 

1)  
2) 35 · 22 = 770 
3) 44 · 87 = 3 828 
4) 25 · 16 = 400 
5) 89 · 83 = 7 387 
6) 25 · 91 = 2 275 
7) 534 · 564 = 301 176 

1)  
2) 148 : 4 = 37 
3) 564 : 3 = 188 
4) 2596 : 4 = 649 
5) 8880 : 3 = 2 960 
6) 12089 : 7 = 1 727 
7) 53568 : 9 = 5 952 

 
Také dnes budeme opakovat.  
Paní učitelka Andrea si pro vás připravila příklady i s důkladným vysvětlením, jak 
správně počítat. Vždy si napište nadpis (například SČÍTÁNÍ), pak opište vzorový příklad 
a sami vypočítejte další 4 příklady. Vysvětlení si jen čtěte – neopisujte! 
Píšete jen to, co je tučně. 
 
SČÍTÁNÍ (+) 
Vzorový příklad 
6789 + 2463 = 
Nezapomeňte, že počítáme 
(odzadu) od jednotek! 
 

   6789 
   2463 
   9252 
 
 

Postup:  3 + 9 je 12 napíšeme 2  
(1 jde dále) 6 a 1 je 7, 7+8 je 15, 
napíšeme 5 (1 jde dále), 4 a 1 je 5, 
5 + 7 je 12 napíšeme 2 (1 jde dále) 
2 a 1 jsou 3, 3 + 6 je 9 

5679 + 4532 = 
6438 + 1469 = 
3452 + 5798 = 
7569 + 2843 = 

 

  

ODČÍTÁNÍ ( - ) 
Vzorový příklad 
8956 – 6879 =     
Nezapomeňte, že počítáme 
(odzadu) od jednotek! 
 

  8956 
- 6879 
  2077 
 

Postup: 9 a kolik je do 16? 7, 
(jedna jde dále) 7 a 1 je 8 a kolik 
chybí do 15? 7, (jedna jde dále) 8 
a 1 je 9, 9 a kolik chybí do 9? 0,  
6 a kolik chybí do 8? 2. 

10000 - 7864 = 
  7896 - 3978 = 
  9645 - 6897 = 
  8964 – 7896 = 
 

  

 

 



NÁSOBENÍ (X, ·) 
Vzorový příklad 
72 · 23 = 
 

        72 
   ·    23 
      216 
    144     
    1656 
 

Postup: (první řádek) 3 · 2 je 6, 3 · 7 je 21  
(druhý řádek) 2 · 2 jsou 4, 2 · 7 je 14 
Teď už to zbývá jen sečíst. Nic + 6 je 6, 
 4 + 1 je 5, 4 + 2 je 6 a nic + 1 je 1 

56 · 34 = 
28 · 67 = 
46 · 89 = 
93 · 96 = 
 

  

DĚLENÍ (:) 
Vzorový příklad 
 

556 : 4 = 139 
15 
  36 
 

Postup: 5 : 4 je 1, 1 · 4 jsou 4 a kolik chybí 
do 5? 1, zatrhneme a sepíšeme 5,  
15 : 4 je 3, 3 · 4 je 12 a kolik chybí do 15? 3 
zatrhneme a sepíšeme 6, 36 : 4 je 9 
 

786 : 6 = 
9865 : 5 = 
7896 : 7 = 
5688 : 9 = 
 

  

 
Pokud to zvládnete, vyfoťte stránky ze sešitu i s vašimi výpočty a pošlete na e-mail 
zs.chrenkova@seznam.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK 

Milí páťáci, 

předešlé týdny jsme opakovali cvičení ze skladby - Určování podmětu a přísudku, RVČ 

– PŘÍVLASTEK, VĚTU A SOUVĚTÍ ad. V této opoře nabízím řešení úkolů a zaměříme 

se na VĚTU a SOUVĚTÍ. 

Stále platí, že mě můžete kdykoliv kontaktovat na mé e-mailové adrese nejen vy, ale i 

rodiče (pokud vám něco není jasné, případně chcete něco vysvětlit, funguji i jako 

moderátor FB stránek školy zde: 

https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLO

mvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc.  

ZATÍM TUTO MOŽNOST NIKDO NEVYUŽIL!!! Mailová adresa: 

alespavelka@seznam.cz 

Již víte, že máte pilovat zadanou básničku!!!  Z MINULÉ OPORY MÁTE DALŠÍ – 

klasiku českého romantismu, lyricko-epickou báseň KARLA HYNKA MÁCHY – MÁJ 

(OPĚT SE MÁTE NAUČIT ČÁST ZPAMĚTI). 

Jinak samozřejmě aktivně čtete minimálně 30 minut denně jakoukoliv knížku, kterou 

máte rádi, případně máte v knihovně (výběr záleží pouze na vás). Pokud máte možnost 

poslouchat i audioknihy, jen to toho!  

Níže přikládám aktivity pro období mezi 18. 5. – 22. 5. 2020, které byste měli zvládnout, 

s některými se případně uvidíme již 25. 5. ve škole. 

 

OPAKOVÁNÍ (řešení si můžeš zkontrolovat, případně doplnit do sešitu, pokud nemáš) 

 

1. Oprav chyby v textu, text přepiš správně. 

 Chci bít námořníkem. Plul bysem rát po mořích a nechal se houpat oceánem. Žraloků 

se bát nemusým, ty hnet nezaůtočý. Aš hodini otbyjí poledne, natáchnu se na palabje a budu 

jen otpočývat. 

 

Chci být námořníkem. Plul bych rád po mořích a nechal se houpat oceánem. Žraloků se bát 

nemusím, ti hned nezaútočí. Až hodiny odbijí poledne, natáhnu se na palubě a budu jen 

odpočívat. 

 

2. Doplň interpunkční znaménka (. – věty oznamovací, přací a rozkazovací, ! – věty 

rozkazovací při důrazu, věty přací vyjadřující přání, ? – věty tázací). 

https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLOmvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc
https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLOmvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc


 Kolik je hodin? Stůj pořádně! Rád pozoruji Měsíc a hvězdy. Tak už dost! Kdyby už 

byly prázdniny! Příští neděli se půjdeme podívat do zoo. Kolik je ti vlastně let? Ať se ti něco 

pěkného zdá! Slunce se sklání k západu. Kéž by začalo pršet! 

 

3. Utvoř 2 věty, ve kterých bude PODMĚT: 

HOLÝ  

1. věta: Maminka pekla třešňovou buchtu. Slovo „Maminka“ není rozvito žádným jiným 

slovem, jedná se o holý podmět. 

2. věta: Po dlouhé době se Matěj vrátil z nemocnice. Slovo „Matěj“ není rozvito žádným 

jiným slovem, jedná se o holý podmět. 

ROZVITÝ 

1. věta: Naše maminka pekla třešňovou buchtu. Slovo „maminka“ je rozvito jiným slovem 

(větným členem rozvíjejícím – přívlastkem shodným) – slovem „Naše“. Jedná se tedy o 

rozvitý podmět. 

2. věta: Po dlouhé době se malý Matěj vrátil z nemocnice. Slovo „Matěj“ je rozvito jiným 

slovem (Pks – „malý“). Jedná se tedy o rozvitý podmět. 

NĚKOLIKANÁSOBNÝ 

1. věta: Maminka, dcera a babička pekly třešňovou buchtu. V této větě se vyskytuje více než 

jeden podmět, jedná se podmět několikanásobný, má tři členy. 

2. věta: Po dlouhé době se malý Matěj a maminka vrátili z nemocnice. Zde tvoří 

několikanásobný podmět spojení „Matěj a maminka“ (dva členové) 

 

4. V následujících větách vyhledej PŘÍSUDEK a označ ho, URČI JEHO DRUH: 

 Ospalá Jana se probudila. SLOVESNÝ 

 Vyplašilo mě ťukání na okno. SLOVESNÝ 

 Princezna se smála a tleskala. SLOVESNÝ 

 Moje kamarádka byla moc nemocná. JMENNÝ SE SPONOU 

 Takový listonoš se naběhá a nachodí. SLOVESNÝ 

 

5. Napiš věty v minulém čase: 

 Holubi vrkají na střeše. Holubi vrkali na střeše. 

 Žáby v rybníce se probouzejí časně ráno. Žáby v rybníce se probouzely časně ráno. 

 Na louce rozkvétají sedmikrásky. Na louce rozkvétaly sedmikrásky. 

 Města se rozrůstají. Města se rozrůstala. 



 

6. Vyhledej ve větách přívlastky a rozliš SHODNÉ (Pks) a NESHODNÉ (Pkn): 

 Na třídních (Pks) schůzkách se objevilo málo rodičů (Pkn). 

 Dobře zamkni vchodové (Pks) dveře. 

 Malá (Pks) Monika jela s babičkou na výlet. 

V lese jsme spatřili stopy srnek (Pkn).  

 Úzká (Pks) pěšina se ztrácela v lese. 

 

7. Místo přívlastku shodného použij neshodný a naopak, urči je: 

 dřevěný most – most ze dřeva (Pkn) 

 doprava vlakem – vlaková doprava (Pks) 

 žáci z Ostravy – Ostravští žáci (Pks) 

 do ovocného kompotu – do kompotu z ovoce (Pkn) 

 proud v moři – mořský proud (Pks) 

 

NOVĚ (opiš, přepiš, vytiskni…):  

 

VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ - OPAKOVÁNÍ 

Rozhodni, zda se jedná o větu jednoduchou (VJ) nebo souvětí (S), označ přísudky: 

 

Včera naše mužstvo vyhrálo hokejový zápas. 

Malé kotě si hraje s míčkem. 

Když jsme přišli z výletu, čekala na nás vydatná večeře. 

Dostal jsem od Davida dárek k narozeninám, 

Musím pít hodně vody, aby mě nebolela hlava. 

V červenci možná pojedeme k babičce na chalupu. 

Ráda bych si koupila nový byt, ale nemám peníze. 

 

Odděl ve větách část podmětovou a část přísudkovou, vyznač základní skladební dvojici: 

 

Starostlivá maminka přinesla dětem svačinu. 

Starší bratr čte pohádkovou knížku. 

Úzká pěšina se ztrácela v lese. 



Pejsek a kočička žili v malém domku. 

Doplň libovolně souvětí: 

 

Když přijdu odpoledne ze školy domů, … 

Aby sestra mohla odjet do Egypta, … 

Jestliže nepřijdeš včas, … 

Kdybychom lépe poslouchali, … 

Protože už je pozdě, … 

 

A na konec vyřeš osmisměrku (VYŠKRTEJ 13 SLOVES A NAPIŠ SI JE, ZBYLÁ 

PÍSMENA TVOŘÍ TAJENKU): 

P Ů J D U P E 

Ř U Í E E A P 

I I M Č T U U 

J O E Š Í P O 

M Í L S E R K 

U T E Č Y L E 

 

SLOVESA: 

 

 

TAJENKA:  

 

 

Milí páťáci, 

předešlé týdny jsme opakovali cvičení ze skladby - Určování podmětu a přísudku, RVČ 

– PŘÍVLASTEK, VĚTU A SOUVĚTÍ ad. V této opoře nabízím řešení úkolů a zaměříme 

se na VĚTU a SOUVĚTÍ. 

 

Stále platí, že mě můžete kdykoliv kontaktovat na mé e-mailové adrese nejen vy, ale i 

rodiče (pokud vám něco není jasné, případně chcete něco vysvětlit, funguji i jako 

moderátor FB stránek školy zde: 

https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLO

mvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc.  

https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLOmvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc
https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLOmvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc


ZATÍM TUTO MOŽNOST NIKDO NEVYUŽIL!!! Mailová adresa: 

alespavelka@seznam.cz 

Již víte, že máte pilovat zadanou básničku!!!  Z MINULÉ OPORY MÁTE DALŠÍ – 

klasiku českého romantismu, lyricko-epickou báseň KARLA HYNKA MÁCHY – MÁJ 

(OPĚT SE MÁTE NAUČIT ČÁST ZPAMĚTI). 

Jinak samozřejmě aktivně čtete minimálně 30 minut denně jakoukoliv knížku, kterou 

máte rádi, případně máte v knihovně (výběr záleží pouze na vás). Pokud máte možnost 

poslouchat i audioknihy, jen to toho!  

Níže přikládám aktivity pro období mezi 18. 5. – 22. 5. 2020, které byste měli zvládnout, 

s některými se případně uvidíme již 25. 5. ve škole. 

 

OPAKOVÁNÍ (řešení si můžeš zkontrolovat, případně doplnit do sešitu, pokud nemáš) 

 

1. Oprav chyby v textu, text přepiš správně. 

 Chci bít námořníkem. Plul bysem rát po mořích a nechal se houpat oceánem. Žraloků 

se bát nemusým, ty hnet nezaůtočý. Aš hodini otbyjí poledne, natáchnu se na palabje a budu 

jen otpočývat. 

 

Chci být námořníkem. Plul bych rád po mořích a nechal se houpat oceánem. Žraloků se bát 

nemusím, ti hned nezaútočí. Až hodiny odbijí poledne, natáhnu se na palubě a budu jen 

odpočívat. 

 

2. Doplň interpunkční znaménka (. – věty oznamovací, přací a rozkazovací, ! – věty 

rozkazovací při důrazu, věty přací vyjadřující přání, ? – věty tázací). 

 Kolik je hodin? Stůj pořádně! Rád pozoruji Měsíc a hvězdy. Tak už dost! Kdyby už 

byly prázdniny! Příští neděli se půjdeme podívat do zoo. Kolik je ti vlastně let? Ať se ti něco 

pěkného zdá! Slunce se sklání k západu. Kéž by začalo pršet! 

 

3. Utvoř 2 věty, ve kterých bude PODMĚT: 

HOLÝ  

1. věta: Maminka pekla třešňovou buchtu. Slovo „Maminka“ není rozvito žádným jiným 

slovem, jedná se o holý podmět. 



2. věta: Po dlouhé době se Matěj vrátil z nemocnice. Slovo „Matěj“ není rozvito žádným 

jiným slovem, jedná se o holý podmět. 

ROZVITÝ 

1. věta: Naše maminka pekla třešňovou buchtu. Slovo „maminka“ je rozvito jiným slovem 

(větným členem rozvíjejícím – přívlastkem shodným) – slovem „Naše“. Jedná se tedy o 

rozvitý podmět. 

2. věta: Po dlouhé době se malý Matěj vrátil z nemocnice. Slovo „Matěj“ je rozvito jiným 

slovem (Pks – „malý“). Jedná se tedy o rozvitý podmět. 

NĚKOLIKANÁSOBNÝ 

1. věta: Maminka, dcera a babička pekly třešňovou buchtu. V této větě se vyskytuje více než 

jeden podmět, jedná se podmět několikanásobný, má tři členy. 

2. věta: Po dlouhé době se malý Matěj a maminka vrátili z nemocnice. Zde tvoří 

několikanásobný podmět spojení „Matěj a maminka“ (dva členové) 

 

4. V následujících větách vyhledej PŘÍSUDEK a označ ho, URČI JEHO DRUH: 

 Ospalá Jana se probudila. SLOVESNÝ 

 Vyplašilo mě ťukání na okno. SLOVESNÝ 

 Princezna se smála a tleskala. SLOVESNÝ 

 Moje kamarádka byla moc nemocná. JMENNÝ SE SPONOU 

 Takový listonoš se naběhá a nachodí. SLOVESNÝ 

 

5. Napiš věty v minulém čase: 

 Holubi vrkají na střeše. Holubi vrkali na střeše. 

 Žáby v rybníce se probouzejí časně ráno. Žáby v rybníce se probouzely časně ráno. 

 Na louce rozkvétají sedmikrásky. Na louce rozkvétaly sedmikrásky. 

 Města se rozrůstají. Města se rozrůstala. 

 

6. Vyhledej ve větách přívlastky a rozliš SHODNÉ (Pks) a NESHODNÉ (Pkn): 

 Na třídních (Pks) schůzkách se objevilo málo rodičů (Pkn). 

 Dobře zamkni vchodové (Pks) dveře. 

 Malá (Pks) Monika jela s babičkou na výlet. 

V lese jsme spatřili stopy srnek (Pkn).  

 Úzká (Pks) pěšina se ztrácela v lese. 

 



7. Místo přívlastku shodného použij neshodný a naopak, urči je: 

 dřevěný most – most ze dřeva (Pkn) 

 doprava vlakem – vlaková doprava (Pks) 

 žáci z Ostravy – Ostravští žáci (Pks) 

 do ovocného kompotu – do kompotu z ovoce (Pkn) 

 proud v moři – mořský proud (Pks) 

 

NOVĚ (opiš, přepiš, vytiskni…):  

 

VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ - OPAKOVÁNÍ 

Rozhodni, zda se jedná o větu jednoduchou (VJ) nebo souvětí (S), označ přísudky: 

 

Včera naše mužstvo vyhrálo hokejový zápas. 

Malé kotě si hraje s míčkem. 

Když jsme přišli z výletu, čekala na nás vydatná večeře. 

Dostal jsem od Davida dárek k narozeninám, 

Musím pít hodně vody, aby mě nebolela hlava. 

V červenci možná pojedeme k babičce na chalupu. 

Ráda bych si koupila nový byt, ale nemám peníze. 

 

Odděl ve větách část podmětovou a část přísudkovou, vyznač základní skladební dvojici: 

 

Starostlivá maminka přinesla dětem svačinu. 

Starší bratr čte pohádkovou knížku. 

Úzká pěšina se ztrácela v lese. 

Pejsek a kočička žili v malém domku. 

Doplň libovolně souvětí: 

 

Když přijdu odpoledne ze školy domů, … 

Aby sestra mohla odjet do Egypta, … 

Jestliže nepřijdeš včas, … 

Kdybychom lépe poslouchali, … 

Protože už je pozdě, … 



 

A na konec vyřeš osmisměrku (VYŠKRTEJ 13 SLOVES A NAPIŠ SI JE, ZBYLÁ 

PÍSMENA TVOŘÍ TAJENKU): 

P Ů J D U P E 

Ř U Í E E A P 

I I M Č T U U 

J O E Š Í P O 

M Í L S E R K 

U T E Č Y L E 

 

SLOVESA: 

 

 

TAJENKA:  

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK   V. tř.    18. 5. – 22. 5. 2020          Andrea Ponechalová, Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufáme, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Zasíláme Vám tyto úkoly pro 

následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište svým vyučujícím email: 

evzen.tarasjuk@seznam.cz      nebo       andrea.ponechalova@seznam.cz 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

 
1. Přečti si dopis, přelož do českého jazyka. Překlad napiš do sešitu English.  
Hallo Emily, 
I’m having a fantastic holiday. The sun is shining and the birds are singing. My family is in the 
garden. My mother is reading under the tree. My father is making some grill chicken for 
dinner. My brother is playing football with his friend. I am playing with our dog. It is dinner 
time. We are sitting around the table. 
Love from Kate 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz


 
2. Přelož otázky a odpověz na otázky anglicky podle textu. Přepiš si do sešitu English. 
1. Who is writing this letter? 

2. Who are singing? 

3. Where is my family? 

4. Where is mother reading? 

5. What is father making? 

6. What is brother playing? 

 
3. Podle pravdivosti doplňují True:T (pravda), False:F.(lež) Přelož věty. Přepiš si do sešitu 

English.  

 True  False 

1. Emily is writing a letter. 
 

  

2. Kate’s family is in the garden. 
 

  

3. Her mother is in the garden. 
 

  

4. Her father is reading a book. 
 

  

5. They have got a grill chicken for dinner. 
 

  

6. Her brother is playing football. 
 

  

7. Kate is watching TV now. 
 

  

8. They are sitting around the table. 
 

  

 
 

ŘEŠENÍ: 
1. Ahoj Emily, 
mám fantastickou dovolenou. Slunce svítí a ptáci zpívají. Moje rodina je na zahradě. Moje 
matka čte pod stromem. Můj otec připravuje na večeři grilované kuře. Můj bratr hraje se 
svým přítelem fotbal. Hraju si s naším psem. Právě je čas na večeři. Sedíme kolem stolu. 
S láskou, Kate 

 
1. Who is writing this letter?   Kate is writing this letter. 
2. Who are singing?    The birds are singing. 
3. Where is my family?   My family is in the garden. 
4. Where is mother reading?  My mother is reading under the tree. 
5. What is father making?   My father is making some grill chicken. 
6. What is brother playing?   My brother is playing football. 
 

3. True or false: F, T, T, F, T, T, F, T 



VLASTIVĚDA  – Kraje ČR  (R. Křístková) – 10. týden  

Milé děti, dnes se ještě budeme věnovat Moravskoslezskému kraji. Pak si zkontrolujte zápis 
v sešitě, zda tam máte všech 14 krajů a pokud některý chybí, dopište si jej.  

Do sešitu si napiš (pokračujeme v minulém zápisu): 

Významní rodáci          18. 5. 

 Petr Bezruč – básník  

 Zdeněk Burian - malíř  

 Leoš Janáček - světově uznávaný hudební skladatel 

 Jan Ámos Komenský - pedagog, spisovatel 

 Johann Gregor Mendel – zakladatel genetiky 

 František Palacký - historik, politik, filozof 

 Emil Zátopek – atlet, 4 krát vyhrál olympijské hry v běhu  

A mnoho jiných. 

 

Významné památky         22. 5. 

 Hornické muzeum Landek – největší hornické muzeum v ČR 

 Oblast Dolních Vítkovic – bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí 

Vítkovických železáren. 

 Důl Michal - dochovaný areál kamenouhelného dolu 

 Zámek Hradec nad Moravicí –  

 Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky 

A mnoho jiných 

-------------------------------------------------konec zápisu -------------------------------------------------------- 
 
Podívej se na významné osobnosti, znáš některou? 
 

Zdeněk Burian a jeho kresby 
 

   



Petr Bezruč a jeho dílo 

 
Johann Gregor Mendel a jeho pozorování 

 
 

František Palacký a jeho dílo 

 
Jan Ámos Komenský 

 



Emil Zátopek a odkaz na záznam jeho olympijského běhu z roku 1952, kdy vyhrál v běhu na 5km, 10 
km i maraton. Byl trojnásobný vítěz ankety o nejlepšího sportovce světa (1949, 1951 a 1952)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=3c4Z8cbcIiA  
A neskutečný běh v roce 1948 v Londýně na 5000 m v dešti https://youtu.be/KvEBEK8_vqc  a na 
10000 m ve 40°C horku https://youtu.be/LKgNWJqsruU  

Leoš Janáček 

 
 
Významné památky – byl ses někde podívat? 

Hornické muzeum Landek – největší hornické 
muzeum v ČR 

 

oblast Dolních Vítkovic – bývalý průmyslový 
areál Dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí 
Vítkovických železáren. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3c4Z8cbcIiA
https://youtu.be/KvEBEK8_vqc
https://youtu.be/LKgNWJqsruU


Důl Michal - dochovaný areál kamenouhelného 
dolu 

 

Zámek Hradec nad Moravicí –  

 

Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky 

   

 

Nezapomeňte, že stále trvá úkol: NAUČIT SE NÁZVY VŠECH 14 KRAJŮ A JEJICH KRAJSKÝCH MĚST ČR, 
a že je máte umět najít na mapě. 

 

Pokud máte internet v mobilu nebo PC, využijte k učení tento kvíz 
https://online.seterra.com/cs/vgp/3088  

Pokud nevíte, co a jak, ptejte se na FB stránce školy nebo pište na můj email rkristkova@seznam.cz    

https://online.seterra.com/cs/vgp/3088
https://www.facebook.com/zsgebauerova/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDcSRrsIn92YzScIRD3sPn_Wj24YRK164ovODBUmohzvfZOrXFJqtpA3E5TrU8EXigy2PFz3jMf1OAv
mailto:rkristkova@seznam.cz


PŘÍRODOVĚDA 

Dneska si zopakujeme to, co jste se minule dozvěděli o trávicí soustavě.  A dozvíte se něco  

i o nemocech trávicí soustavy.  Zkuste sami udělat oba úkoly. Řešení najdete na konci textu. 

 

A) Popiš části trávicí soustavy.  

Dívej se pozorně, kam směřují šipky a jaké je u nich 

číslo! 

1 - _______________ 
2 - _______________ 
3 - _______________ 
4 - _______________ 
5 - _______________ 
6 - _______________ 
7 - _______________ 
 

 
B) Očísluj dvojice patřící k sobě stejnými čísly podle toho, který orgán k čemu slouží.     

 

 

1. ústa (jazyk, zuby, sliny)  polykání potravy 

 2. hltan  zpracování potravy pomocí žaludečních šťáv 

3. jícen  zahuštění nestrávených zbytků potravy 

4. žaludek  rozmělnění potravy a smíšení se slinami 

5. tenké střevo  pohyb potravy do žaludku 

6. tlusté střevo  
nestrávené zbytky potravy odcházejí ve 

formě stolice z těla ven 

7. konečník  vstřebávání látek do krve 

Do sešitu si napište: 

NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY 

Z živin získáváme energii, kterou potřebujeme k životu. Příjem a výdej energie by měl být 

v rovnováze.  

Obezita (tloustnutí) – pokud je živin víc, než tělo potřebuje (to může vést k dalším 

nemocem).  

Podvýživa – nedostatek živin (díky nemoci nebo hladomoru). 

Mentální anorexie – duševní onemocnění, kdy člověk odmítá potravu.  

 

Na další straně najdete řešení úkolů A) a B). 

 



 

 

ŘEŠENÍ: 

Popiš části trávicí soustavy:    

1 žaludek 

2 konečník 

3 jícen 

4 tenké střevo 

5 tlusté střevo 

6 hltan 

7 dutina ústní 

 

 

 

1. ústa (jazyk, zuby, sliny) 2 polykání potravy 

 2. hltan 4 zpracování potravy pomocí žaludečních šťáv 

3. jícen 6 zahuštění nestrávených zbytků potravy 

4. žaludek 1 rozmělnění potravy a smíšení se slinami 

5. tenké střevo 3 pohyb potravy do žaludku 

6. tlusté střevo 7 
nestrávené zbytky potravy odcházejí ve formě 
stolice z těla ven 

7. konečník 5 vstřebávání látek do krve 

 
Do sešitu si opiš správný text:  
 

 
 
 

1. ústa (jazyk, zuby, sliny) rozmělnění potravy a smíšení se slinami 

 2. hltan polykání potravy 

3. jícen pohyb potravy do žaludku 

4. žaludek zpracování potravy pomocí žaludečních šťáv 

5.  tenké střevo vstřebávání látek do krve 

6. tlusté střevo zahuštění nestrávených zbytků potravy 

7. konečník 
nestrávené zbytky potravy odcházejí ve formě stolice 

z těla ven 

 

 

 

 

 

 



ESTETIKA 

Pěkný den, sluníčka! Naposledy jsme se viděli před dvěmi měsíci. Mezitím v přírodě  

rozkvetly květiny i stromy.  

Domlouvali jsme se, že na jaře ve třídě vysadíme semínka. Protože zatím nechodíte do 

školy, zkuste sami dát vyklíčit semínka nebo je zasaďte do květináčku s hlínou. Kdo chce, 

může zasadit hrách, čočku, fazole, semena z papriky nebo z jablka. Není to povinný úkol. 

 

 

 
Pokud zasadíte semínko fazole, 
nejdřív vyklíčí. Pak z něj vyroste 
kořínek a stonek s listy. Nakonec 
se na rostlině objeví květy a z nich 
se stanou plody – lusky, ve kterých 
budou schovaná další semena. 
 
Dá se to znázornit i v kruhu, 
protože vše se každý rok opakuje. 

FAZOLE 
 

 
 

PAPRIKA RAJČE JAHODA 

   

 
Já jsem pár semen zasadila do truhlíku na balkón. 

 
 
hrách 

 
 
rajče 

 

 


