
Domácí příprava pro výuku  v 5. ročníku ZŠ Ibsenova v termínu 

1. - 5. 6. 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 podpůrný podklad pro hodnocení.  

 

 

Jazyk český                       Shrnutí učiva 
 

1.U každého slova vypiš jeho kořen: 

 chovatel          …………                            

 závozník         …………                   

 podchod          ………… 

 přepis              ………….     

                      

 2.Napiš slovo nadřazené : 

 Kladivo, šroubovák, pilník  -……………….  

 

 Borovice, jedle, smrk-    ……………………                                                        

 

3. Zařaď slova dle druhů a nadepiš číslice nad ně : 

Učí , cvrček, dvě, šestery,podivný, Jarka, zašel,  já, odnesl, auto 
                                                                                                                          

4. Podtrhni podmět a přísudek: 

 Honza i Pepík dostali nejlepší známky. Mirek nespolupracoval, nečetl  

a ani nepsal.                                                                                                        

 

5.Zařaď slovesa dle časů: 

snědl, pojede,  stojí, hnal se,  bude číst,  píše, umývá se,  vařila,  budeme mít, 
čas přítomný                                          čas budoucí                                                           čas minulý 

        

         

                                                                                                                                   

6. Vyhledej a podtrhni přívlastek: 

Malovaný hrníček se rozbil na kousíčky. Pohádkový Jiřík  byl hrdina.            

 

7.Zařaď dle vzorů tato přídavná jména: 

 čestná,  kočičí, nevinné, jistá,místní, plyšových,ústní, širší 
                               vzor jarní                                                               vzor mladý 



       

8.Urči vzory podstatných jmen: 

Renek   zámek   sud   plž   dívka   hnízdo   obleva   báseň   mládě   radost     

 

 9.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.   ….…..…….…….…………….…...   
 

 

                              

 
 

 

Matematika                            Shrnutí učiva                 
1. Sečti, odečti:                                                         2.   Zaokrouhli na tisíce: 

 24 578                              874 541                                    41 965 =           

 58 974                             -  51 789                                  

_______                           ________                                  66 544 =                                                                                 

  

 

3. Vynásob: 

           1 236                                                                 25 608                  

            .   23                                                                  .     45                   

__________                                                             _________                                                                                                                                       

 

    
4. Vyděl a proveď zkoušku: 

  6 425  : 5  =                                                                       21 712  :  4  =                                            

   

25789  :  31  =                                                                   56 921  :  59  =                   

 

 

5.  Převáděj na kilogramy: 

6 000g =        ,       7t =               ; ,     3t24kg =               ,    17 000g=      ,       10t632kg =  

 

6. Spoj čárou:       
trojúhelník rovnostranný – trojúhelník pravoúhlý -  obdélník -   kružnice – čtverec 

 



7. Pokračuj v řadách čísel 

 
I, II, III, .............................................................XV(15) 

LI, LII, LIII, .....................................………...  LX(60)  

 

8. Slovní úkol:   

Ráno byla na venkovním teploměru teplota vzduchu 4,5 stupňů Celsia. Do oběda se teplota zvýšila 

o 2,5 stupně. Jaká byla venkovní teplota vzduchu v poledne? 

   

9. Vypočítej :  

  8,45 – 7,20 =       7,89 – 5,19 =        6,09 –  3,07 =  

 

12,94 – 3,60 =    40,25 – 0,25 =     48,18 – 48,06 = 0,

  

    

Vlastivěda                Shrnutí učiva            

Česká republika 
demokratický stát = právo a spravedlnost pro každého občana státu 

Leží ve středu Evropy    -  je to středoevropský stát 

Je to vnitrozemský stát – ze všech stran je obklopena pevninou 

Sousedí se Slovenskem, Polskem, Německem, Rakouskem  

Vznik:  1.1.1993 – rozdělením Československa 

Obyvatelstvo: 10,5 milionu 

   Češi, Moravané, Slezané 

   Slováci, Poláci, Němci, Romové = národnostní menšiny 

 

Hlavní město: PRAHA – 1,3 milionu obyvatel 

   Sídlo presidenta ČR – Pražský hrad 

   Sídlo vlády ČR – Strakova akademie 

   Sídlo ministerstev ČR  

   Sídlo parlamentu a senátu 

   Sídlo zastupitelských úřadů cizích zemí 

   Sídlo národních a kulturních institucí 

   Středisko cestovního ruchu 

 

jsou zde: divadla, koncertní sály, muzea, kina, knihovny, galerie 

vědecké a výzkumné ústavy, vysoké školy  

zoologická zahrada, botanická zahrada,  

parky, hřiště, stadiony, letiště, železniční uzel, dálniční uzel 

 

Státní symboly 

 velký státní znak 

 malý státní znak         



 státní vlajka 

 vlajka prezidenta republiky (tzv. prezidentská standarta) 

 státní pečeť 

 státní hymna 

 

 
 

Česká republika se skládá ze tří historických zemí: 

Čechy                          Morava                        Slezsko 

 

 
ČR má 14 krajů: 

Praha 

Středočeský kraj 

Liberecký kraj 

Ústecký kraj 

Karlovarský kraj 

Plzeňský kraj 

Jihočeský kraj 

Královehradecký kraj 

Pardubický kraj 

Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Olomoucký kraj 

Zlínský kraj 

Moravskoslezský kraj 

 

Česká republika je průmyslově vyspělý stát.       

V zemi jsou významná naleziště uhlí, vápence a kaolínu.     

Ve světě znají naše sklo, porcelán a keramiku.      

Dobře se prodává chmel, pivo a osobní automobily.      

ČR musí dovážet ropu, zemní plyn a suroviny pro chemický průmysl.   

V České republice jsou vhodné podmínky pro zemědělství.    

       

Česká republika je členem Evropské unie 



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 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020  

 

Procvičování: 
Dnes si zopakujeme sloveso like: 

 

Sloveso like znamená mít rád. 

Zopakujte si toto: 

 

 

Oznamovací věta- kladná Oznamovací věta- zápor Otázka? 

I like... I don´t like... Do I like...? 

You like... You don´t like... Do you like...? 

He likes... He dooesn´t like... Does he like...? 

She likes... She doesn´t like... Does she like...? 

It likes... It doesn´t like... Does it like...? 

We like... We don´t like... Do we lke...? 

They like... They don´t like... Do they like...? 

 

Slovní zásoba: Coffee  = káva 

  Football= fotbal 

  Juice = džus 

  Chocolate = čokoláda 

  Apple = jablko 

 

Oznamovací věta- kladná: Doplň like/likes  

Vzor: They_______ coffee   They like coffee. 
I __________ coffee.      

She ______ juice.     

You _____ chocolate.  

He ______ apples. 

We______football.  

 

Oznamovací věta- zápor: 

Vzor: I _________ juice   I don´t  like juice.  
I __________ coffee.      

She ______ juice.     

They _____ chocolate.  

He ______ apples. 

You______football.  

 

 

 

 

 

 



Oznamovací věta- zápor: 

Vzor: ____ you _________ apples?  Do you like apples? 
I __________ coffee.      

She ______ juice.     

They _____ chocolate.  

He ______ apples. 

You______football.  

 

Přeložte tyto věty  

Vzor: Oni mají rádi kávu   They like coffee. 

 

Já mám rád fotbal      

Ona má ráda čokoládu     

Ty máš rád džus  

My máme rádi jablka 

Oni  mají rádi fotbal.  

 

Utvořte krátkou odpověď: 

Vzor: Do you like apples?   Yes, I do 

 

Does he like football?    Yes, 

Do They like chocolate?   No, 

Does she like coffee?    Yes, 

Do you like juice?    No, 

 

 

Ještě si dáme kratičké cvičení i na přítomný čas prostý: 

 

 Oni vaří každý den.    _________________________  

 My nepijeme čaj každý den.   _________________________ 

 Ty nejíš sendviče každý den.   _________________________ 

 Hrajete vy fotbal každý den?   _________________________ 

 Tančíš každý víkend ?    _________________________ 

Bydlíš ty v Ostravě?    ________________________ 

Hrajou oni na bicí?    ________________________ 

Chodí on do školy každý den?  ________________________ 

 

 

 

Informatika 5. třída, Mgr. David Otipka 

Pokyny k práci do předmětu informatika:  
Kdy: od 1.6. – 5. 6.. 2020 

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

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

mailto:ibsenova.otipka@seznam.cz


PŘÍRODOVĚDA, 5. TŘÍDA (1.6. – 5.6.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Facebook: Barča Kaločová – můžete mě kontaktovat s čímkoli (poradím, vysvětlím učivo, pomůžu) 

UPOZORNĚNÍ: Všechny úkoly je třeba odevzdat – buď vyfotit a poslat mi na messenger 

nebo vhodit ve škole do schránky. Pokud vypracováváte do sešitu – stavit se do školy mezi 8-

12 hodinou a ukázat ke kontrole. Budou sloužit mimo jiné také jako podklad pro hodnocení 

na vysvědčení, tak si to nepokazte  

SHRNUTÍ UČIVA ZA OBDOBÍ DOMÁCÍ VÝUKY – o čem bychom měli mít 

přehled (ve zkratce) 

1. Oběhová soustava 

- Tvoří ji: srdce a cévy (tepny, žíly a vlásečnice) 

Tepny: vedou okysličenou krev ze srdce do celého těla 

Žíly: vedou odkysličenou krev z těla do srdce 

Vlásečnice: nejmenší cévy 

- Krev: červená tekutina, složená z krevních buněk, koluje v lidském těle (červené krvinky, bílé 

krvinky a krevní destičky) 

Červené krvinky: rozvádějí kyslík a živiny po těle 

Bílé krvinky: ochraňují náš organismus před infekcemi 

Krevní destičky: zastavují krvácení 

- Srdce: velmi výkonný sval, který se pravidelně stahuje a pumpuje krev do celého těla, uloženo 

v dutině hrudní na levé straně 

2. Trávicí soustava 

- Tvořená: trávicí trubicí, která začíná dutinou ústní a končí konečníkem 

Dutina ústní – rozmělnění potravy zuby, začátek trávení (sliny – enzymy rozkládající cukry) 

Hltan – trubice procházející krkem (polykání), navazuje na něj jícen 

Jícen – trubice spojující hltan s žaludkem 

Žaludek – vakovitý orgán, obsahuje kyselinu chlorovodíkovou – rozkládá potravu 

Tenké střevo – skládá se ze 3 části (dvanáctník, lačník a kyčelník), zde probíhá hlavní trávení a 

vstřebávání živin (střevní výběžky – klky) 

Tlusté střevo – skládá se ze 3 částí (vzestupný, příčný a sestupný tračník), zde se zahušťují ne-

strávené zbytky potravy, kvasné procesy (plyny) 

Konečník – ukončení trávicí trubice, vylučování stolice 

Játra – orgán, který detoxikuje organismus, tvorba žluče (rozkládá tuky), navazuje na ní žlučník 

Žlučník – slouží jako zásobárna žluči, napojen na tenké střevo, kde žluč ústí 



Slinivka břišní – hospodaření s cukry (hormony inzulín a glukagon), ústí v tenkém střevě, kde 

ústí žlučové šťávy, napomáhají trávení (tuky, bílkoviny) 

3. Vylučovací soustava 

- Tvořená: ledvinami, močovody, močovým měchýřem a močovou trubicí 

Ledviny: párový orgán uložený po stranách bederní páteře, fazolovitý tvar, tvoří se zde moč, 

slouží jako filtrační (očistný) orgán krve 

Močovody: odstupují každý z jedné ledviny a spojí je s močovým měchýřem 

Močový měchýř: roztažitelný orgán složený ze svalů, skladování moči 

Močová trubice: navazuje na močový měchýř, odchází zde moč z těla ven 

4. Smyslové ústrojí 

- Člověk má 5 smyslů (zrak, čich, hmat, sluch a chuť) 

Zrak: orgánem zraku je oko, základní části jsou bělima, sítnice a cévnatka 

          Tyčinky umožňují černobílé vidění, čípky barevné (speciální buňky) 

Čich: orgánem čichu je nos, kde jsou uloženy čichové buňky 

Hmat: orgánem matu je kůže, kde jsou uloženy hmatové buňky 

Sluch: orgánem sluchu je ucho, základní části: vnější, střední (kladívko, kovadlinka, třmínek), 

vnitřní ucho (3 polokruhovité kanálky, 2 váčky a hlemýžď) 

Chuť: orgánem chuti je jazyk, kde jsou uloženy chuťové buňky - pohárky (vnímáme kyselou, 

sladkou, sladkou a hořkou chuť) 

 


