
Domácí příprava pro výuku  v 5. ročníku ZŠ Ibsenova v termínu 
25. - 29. 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

Žáci, kteří dosud neodevzdali vypracované učivo,
toto učivo ihned doručí do školy.
Učivo slouží jako podklad pro hodnocení.  

Jazyk český 
procvičování a opakování učiva: Vypracuj do sešitu

 Příslovce   
 vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností (místo, čas, způsob, míru, příčinu)
 
Místo     odpovídají na otázku      kde?
Čas                                           kdy?
Způsob                                          jak?
Míru                                              jak moc?
Příčinu                                           proč?

vyhledej a podtrhni červeně příslovce, urči jejich druh:
Navečer zapálíme táborák. Letos nerostou houby. 
Děda se tvářil tajemně. 
Snažíš se zbytečně.
Zítra vstanu časně.
Moc mě to mrzí. 
Nedaleko odtud je pěkná vyhlídka. 
Umím celou básničku zpaměti. 
Buďte chvíli tiše!

doplň vhodná příslovce :
dlouhý……….. , hlasitý………….., snadný…………., horký……………., 
hezký…………….,sytý…………….,
těžký…………., český……………, zelený………….., ošklivý………….., švédský………….., 
krátký………….,

větné členy rozvíjej vhodnými příslovci:   (návodné otázky kdy?,jak ? kam?)
Unavený tatínek usnul.
Přijela moje sestra.    
Marek pomáhal dědovi na zahradě.
Chytrý Honza chodil světem.



Matematika   
procvičování a opakování učiva : Vypracuj do sešitu

vypočítej písemně:
46 237 . 38 =                    6 525 . 60 =                467 258 . 28 =                           825 103 . 96 =         

                                527 846 :   8 =                236 086 : 42 =

Na slepičí farmě sebrali v pondělí 165 vajec, v úterý 162 ve středu 170 vajec, ve čtvrtek 159 vajec, 
v pátek 180 vajec,v sobotu 148 vajec a v neděli 116 vajec. 
Jaká je průměrná snůška vajec na farmě za týden?

Vypočítej písemně:
0,8 + 0,3 = 1,16 + 0,37 = 0,59 + 1,3 = 1,2 + 5,2 = 8,3 + 7,4 = 5,2 + 4,7 = 2,0 + 1,9 = 

Výsledky vypočítaných příkladů seřaď vzestupně:

sestroj kružnici k (S, r = 3,5 cm).
Na kružnici zvol libovolně body A, B, C, D. Sestroj úsečky AB, BS, AD.
Změř a zapiš velikost těchto úseček.

převeď na gramy: 2kg, 6kg350g, 9kg64g, 12kg700g, 27kg, 0,318kg, 3.250kg
převeď na kilogramy: 8 000g,  4t,  3t13kg,  17 670g,  10t632kg

    

Vlastivěda 
procvičování a opakování učiva: Pracuj se  sešitem, mapou, učebnicí. 
Napiš do sešitu

1) Aspoň čtyři města Středočeského kraje
2) Protéká Prahou řeka Sázava?
3) Aspoň čtyři řeky Jihočeského kraje.
4) Jak se jmenuje krajské město Jihočeského kraje?
5) Ve kterém kraji leží město Tachov?
6) Aspoň tři lázeňská města Karlovarského kraje.
7) Kterými kraji protéká řeka Ohře?
8) Prachovské skály (CHKO Český ráj) jsou ve kterém kraji?
9)Ve kterém městě se vyrábějí osobní vozy Škoda?
10) Ve kterém městě se vyrábějí klavíry značky PETROF?

                                                                          
                               



PŘÍRODOPIS, 5. TŘÍDA (25. – 29.5.)
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová
Milí žáci, odevzdávejte vypracované učivo. Buď jej vyfoťte a pošlete na messenger (FB: Barča 
Kaločová) anebo vhazujte do schránky ve škole – BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO VAŠÍ 
ZNÁMKU NA VYSVĚDČENÍ! 

OPAKOVÁNÍ – VESMÍR 

1. Zkus správně přiřadit klíčová slova k vysvětlení výrazu.
 ASTEROID
vědec studující vesmír    
GRAVITACE
kus horniny ve vesmíru    
OBSERVATOŘ
ten, kdo cestoval více než 98 km od Země    
ASTRONAUT
přitažlivá síla ve vesmíru    
HVĚZDA
budova, kde je  zkoumám vesmír    
ASTRONOM
obrovská koule žhavého plynu  

2. Napiš, zda jsou tato tvrzení o Slunci správná.
a) Slunce je největší hvězda v celém vesmíru. ANO NE
b) Na Slunci vznikl a existuje život. ANO NE
c) Na Slunci je teplota 15 000 000  stupňů Celsia. ANO NE
d) Slunce je jedinou hvězdou naší sluneční soustavy. ANO NE
e) Slunce obíhá okolo Země. ANO NE

3. Utvoř dvojice a spoj je barevně.
Jurij Gagarin první žena ve vesmíru
pes Lajka první Čechoslovák ve vesmíru
Vladimír Remek první člověk na Měsíci
Neil Armstrong první člověk ve vesmíru
Valentina Těreškovová první pes ve vesmíru

Správné odpovědi:
1. 
asteroid – kus horniny ve Vesmíru
gravitace – přitažlivá síla 
observatoř – budova, kde se studuje Vesmír
astronaut – ten, kdo cestoval více než 98 km od Země
hvězda – obrovská koule žhavého plynu
astronom – vědec, studující Vesmír
2. 
a) ne, b) ne, c) ano, d) ne, e) ne
3. 
Valentina Těreškovová – první žena ve Vesmíru
Pes Lajka – první pes ve Vesmíru
Neil Armstrong – první člověk na Měsíci
Vladimír Remek – první čechoslovák ve Vesmíru
Jurij Gagarin – první člověk ve Vesmíru



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 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020 
I. Řešení cvičení z     minulé hodiny:

A) Napište překlad těchto slov: Malá rada, jsou to slovíčka , která jsou z mi-
nulého týdne. ŘEŠENÍ

Go to school / gou tu skul/ jít do  školy
Play the drums /play d drams/ hrát na bicí
Study /stady/ studovat
Live /lív/ žít, bydlet
Work /work/ pracovat
Come /kam/ přijít
Visit /visit/ navštívit
Use /jus/ použít
Want /vont/ chtít
Start /stat/ začít

B) a) Přeložte tyto věty: Přepište do sešitu. ŘEŠENÍ
Vzor: Hrajete fotbal každý týden? Do you play football every week?
Bydlíš ty v Ostravě? Do you live in Ostrava?
Hrajou oni na bicí? Do they play the drums?
Chodí on do školy každý den? Does he go to school every day?
Pijete čaj každý den ? Do you drink tea every day?
Čte ona knihy každý víkend? Does she read books every weekend?

b) Dejte slova do správného pořadí:Přepište do sešitu. ŘEŠENÍ
Vzor: He does in Ostrava live? Does he live in Ostrava?
Eat you do Sandwiches every day? Do you eat sandwiches every day?
Does  every day read she book? Does she read a book every day?
pictures every week do they draw? Do they draw pictures every week?
he does study English? Does he study English?

they do work in their garden every weekend? Do they work in their garden every weekend?

C) a) Přeložte tyto věty:Přepište do sešitu. ŘEŠENÍ
Vzor: Ty hraješ na bicí každý den. You play the drums every day.
Já čtu každý den knihy.  I read books every day.
Ona studuje angličtinu. She studies English.
Vy pijete čaj každý den. You drink tea every day.
On žije v Praze. He lives in Prague.
Oni chodí do školy každý den. They go to school every day.



b) Dejte slova do správného pořadí:Přepište do sešitu. ŘEŠENÍ
Vzor: I sandwiches eat every day. I eat sandwiches every day.
draw they pictures every week. They draw pictures every week.
he every day writes a letter. He writes a letter every day.
cooks every day she. She cooks every day.
drink every day tea we. We drink tea every day.
English we study. We study English.

II. Test:

Tento týden  si  uděláme testy na znalosti z     posledních hodin. Z přítomného času prostého 

1.  slovní zásoba:  Napiš český význam těchto slov

listen to music:_______________ dance:________________________
draw:______________________  cook:________________________
study:_____________________  drink:________________________
cook:_____________________ eat:__________________________
write ____________________ read:_________________________

tea:______________________ every day:______________________
letter:____________________ work:__________________________
picture:___________________ live:___________________________
sandwich:_________________ garden:________________________
book :_____________________ English:_______________________

2a) Oznamovací věta-kladná: Přelož tyto věty.
On vaří každý den. _________________________
My pijeme čaj každý den. _________________________
Ty jíš sendviče každý den. _________________________
Já tančím každý den. _________________________
Ona nečte tu knihu každý den. ________________________

2  b) Oznamovací věta-kladná: Dejte slova do správného pořadí.

 works he garden in the every day. __________________________
write they  every week a letter. __________________________
every day read I a book. __________________________
study every week we English. __________________________
in London live I ___________________________



3 a) Oznamovací věta –zápor: Přeložte tyto věty

Oni nevaří každý den. _________________________
Ona nepije čaj každý den. _________________________
On nejí sendviče každý den. _________________________
Vy nehrajete fotbal každý den. _________________________
Já netančím každý den. _________________________

3 b) Oznamovací věta –zápor: Označte chybu ve větě a správně přepište vedle na volný řádek.

I doesn´t in London. ___________________________
She don´t tea every day. ___________________________
They eat don´t sandwiches. ___________________________
He don´t play football. ___________________________
You doesn´t read books every day. ___________________________

4 a) Otázka: Přeložte tyto věty.

Vaří  oni každý den? _________________________
Pijeme čaj každý den? _________________________
Jíš sendviče každý den? _________________________
Hrajete fotbal každý den? _________________________
Tančíte každý den? _________________________

4   b)  Otázka: Přeložte tyto věty. Dejte slova do správného pořadí

drink they do tea every day? _________________________
Does  every day play she basketball? _________________________
pictures every week do they draw? _________________________
he dance does every weekend? _________________________
you do cook  every day? __________________________

Informatika 5. třída, Mgr. David Otipka
Pokyny k práci do předmětu informatika: 
Kdy: od 25. 5. – 29. 5. 2020

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

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




