
Ahoj sluníčka! 
Tohle jsou poslední úkoly, které na stránkách školy najdete.  
 
MATEMATIKA 
Z matematiky pořád platí domácí úkol z minulého týdne.  
 
Ten, kdo už vypočtené příklady odevzdal, má volno  
  

Kdo ještě neposlal fotku s vypočtenými příklady nebo je neodnesl do školy, má na to tento 
týden.  Nenoste jen výsledky, ale celé příklady i s postupem! 
 
Ti, co chodí do školy, to počítali ve škole, tak ti mají taky volno  

MATEMATIKA – DOMÁCÍ ÚKOL Z MINULÉHO TÝDNE 

2 567 + 4 654 = 
6 328 + 2 653 = 
5 789 + 3 421 = 
1 780 + 8 639 = 
7 521 + 1 989 = 
3 164 + 1 793 = 
5 698 + 2 145 = 
2 031 + 7 431 = 

7 645 – 3 278 = 
4 567 – 986 = 
9 769 – 7 860 = 
8 982 – 6 493 = 
9 635 – 4 271 = 
4 514 – 3 748 = 
2 784 – 846 = 
10 000 – 2 458 = 

89 · 3 = 
35 · 4 = 
52 · 6 = 
44 · 7 = 
25 · 5 = 
46 · 8 = 
21 · 9 = 
534 · 4 = 

25 · 32 = 
35 · 22 = 
44 · 87 = 
25 · 16 = 
89 · 83 = 
25 · 91 = 
534 · 564 = 
52 · 260 = 

 
7528 : 8 = 
5487 : 3 = 
9654 : 6 = 
6587 : 7 = 
2596 : 4 = 
8880 : 3 = 
7896 : 7 = 
9865 : 5 = 

 
Vypočítej obvod čtverce,  
a = 4 cm 
 

 
 

 
Vypočítej obvod obdélníku,  
a = 7 cm, b = 3 cm 

 

 
 

Těším se na vaše úkoly. Dám vám ještě vědět, jak to bude s vysvědčením. 
Pokud něčemu nerozumíte, pište na zs.chrenkov@sezanam.cz nebo na 
facebook.  

A v pondělí všechno nejlepší ke DNI DĚTÍ!         
 

 



PŘÍRODOVĚDA 

Dnes se už nebudete učit nic nového. Kdo si dělal zápisky, má už volno  

 

Pro ty, kteří nestihli napsat všechny zápisy, tady mám zkrácenou verzi. Určitě si ji napište! 

 

KOSTRA 

Kostra tvoří oporu a ochranu těla. Spolu se svaly umožňuje pohyb. Tvoří ji víc než 200 

kostí. 

Kosti jsou spojeny klouby (koleno, loket) nebo švy (lebka). 

Kostra hlavy = lebka má 2 části (mozkovou a obličejovou). 

Kostru trupu tvoří páteř složená z obratlů a hrudník (žebra, hrudní kost, hrudní obratle). 

Kostru horní končetiny tvoří klíční kost, lopatka, pažní kost, vřetenní kost, loketní kost a 

kosti ruky. 

Kostru dolní končetiny tvoří pánev, stehenní kost, čéška, lýtková kost, holenní kost a kosti 

nohy. 

 

SVALOVÁ SOUSTAVA 

Svaly nám umožňují pohyb a zajišťují činnost některých vnitřních orgánů (srdce, žaludek, 

střeva). 

Většina svalů se upíná ke kostem pomocí šlach. Díky těmto svalům se můžeme hýbat.  

Například obličejové svaly, dvojhlavý sval pažní, přímý sval břišní, čtyřhlavý sval stehenní. 

Jiné svaly (srdeční sval, svaly ve stěně žaludku) ovládat nedokážeme. Srdeční sval pracuje 

nepřetržitě.  

 

KŮŽE 

Povrch těla je pokrytý kůží. Ta nás chrání před pronikáním škodlivých látek a před infekcí. 

V kůži jsou potní žlázy (vylučují pot) a hmatová tělíska (pomocí nich vnímáme povrch 

předmětů, teplo, chlad, bolest). Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, řasy, obočí, nehty. 

 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 

Dýchání zajišťuje zásobování celého těla kyslíkem a odvádění oxidu uhličitého z těla. 

Dýchací soustavu tvoří dýchací cesty a plíce.  

Dýchací cesty jsou nosní a ústní dutina, hrtan, průdušnice, průdušky. 

Nadechujeme se nosem nebo ústy. Lepší je dýchání nosem, protože v nose se vzduch 

trochu zahřeje a na malých chloupcích se zachytí prach a nečistoty.  Vzduch pak proudí do 

hrtanu, pak do průdušnice, která se rozděluje do dvou průdušek. Průdušky odvedou 

vzduch do plic. V plicích se kyslík naváže na červené krvinky, které ho roznesou do všech 

orgánů. V orgánech odevzdají kyslík a vezmou oxid uhličitý, který odvedou zpět do plic. 

Ten pak vydechujeme. 

 

 



OBĚHOVÁ SOUSTAVA 

Oběhová soustava zajišťuje průtok krve tělem, a tím zásobení celého těla kyslíkem a 

živinami. 

Oběhovou soustavu tvoří srdce, cévy a krev. 

Srdce je dutý sval, který pracuje jako pumpa. Pokaždé, když se stáhne, vytlačí krev bez 

kyslíku do plic a okysličenou krev do těla. 

Cévy jsou trubice, ve kterých krev proudí. Cévy, které vedou krev od srdce, nazýváme 

tepny. Cévám, které vedou krev k srdci, říkáme žíly. Nejmenší a nejtenčí cévy jsou 

vlásečnice. 

Krev je červená tekutina. Skládá se z krevní plazmy, červených krvinek, bílých krvinek a 

krevních destiček. Dospělý člověk má asi 5 litrů krve. 

 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 

Trávicí soustava slouží pro příjem a zpracování potravy a odstranění nestrávených zbytků. 

V ústní dutině potravu rozkoušeme a smísíme se slinami. 

Hltanem a jícnem prochází do žaludku. 

V žaludku se promísí s žaludečními šťávami. 

V tenkém střevě se vstřebávají živiny  

V tlustém střevě se vstřebávají vitamíny a voda. 

Konečníkem odchází zbytky jako stolice. 

Do trávicí soustavy patří také játra a slinivka břišní, které vylučují do tenkého střeva látky 

napomáhající trávení. 

 

ZUBY 

Mléčný chrup – 20 zubů. 

Trvalý chrup – 32 zubů. 

Zub tvoří korunka, krček a kořen. 

 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

Škodlivé a nepotřebné látky se z těla dostávají ven potem a močí.  

Vylučovací soustavu tvoří ledviny, močovody, močový měchýř a močová trubice. 

Ledviny (člověk má 2) odebírají z krve přebytečné tekutiny, škodlivé látky a soli. Vzniká v 

nich moč, která je odváděna močovody do močového měchýře. Ten se vyprazdňuje 

močovou trubicí.  

Je důležité dodržovat pitný režim (2 - 3 litry denně) a chránit ledviny před nárazy a 

prochladnutím. 

 

 

 



Vlastivěda 5 – Kraje ČR  (R. Křístková) – 12. týden (1. 6. -7. 6.) 

Všechny vás zdravím a přeji krásný den dětí  

Dnes bychom si měli shrnout, co vše jsme si takto na dálku probrali. Ve vlastivědě je to 
snadné. Celou koronadobu jsme se věnovali krajům České republiky. Měli jste si do sešitu 
napsat zápisy a naučit se vyjmenovat kraje, jejich krajská města a pomocí kvízu se je naučit 
ukázat (doplnit) na slepé mapě. Někteří z vás už to zkoušeli i ve škole.  

Kraje a krajská města ČR       

KRAJ ČR KRAJSKÉ MĚSTO  KRAJ ČR KRAJSKÉ MĚSTO 

Hlavní město Praha Praha  Královéhradecký kraj Hradec Králové 

Středočeský kraj Praha  Pardubický kraj Pardubice 

Jihočeský kraj České Budějovice  Kraj Vysočina Jihlava 

Plzeňský kraj Plzeň  Jihomoravský kraj Brno 

Karlovarský kraj Karlovy Vary  Olomoucký kraj Olomouc 

Ústecký kraj Ústí nad Labem  Zlínský kraj Zlín 

Liberecký kraj Liberec  Moravskoslezský kraj Ostrava 

 

Doplň do slepé mapy názvy krajů a krajských měst. 

 

1. Pokud máte internet v mobilu nebo PC, využijte k učení tento kvíz 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3088  

2. Poskládej si puzzle – správně umísťuj kraje do mapy ČR 

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-

kraju/puzzle1.htm 

Užijte si červen, léto a prázdniny, jak jen to půjde!!! 

 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3088
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm


ANGLICKÝ JAZYK     V. tř.   1.6. –  5.6. 2020                   Andrea Ponechalová, Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufáme, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Nadále Vám nebudeme zasílat 

pracovní listy, měli jste celkem dost práce se zpracováním úkolů.  

 

Shrneme, co jste měli samostatně zpracovat doma. 

Nová témata: In our house, What time is it?  

Měli jste se naučit nová slovíčka k těmto tématům.  

 

Opakování témat jako: Rodina, školní potřeby, měsíce, dny týdnu, číslovky, barvy, roční 

období a počasí, vybavení domu nebo bytu a jeho popis, osobní zájmena, časování slovesa 

„to be“, „to have got“.  

Měli byste umět uvést základní údaje o sobě, nahradit podstatná jména zájmenem, 

vyjádřit čas v anglickém jazyce. Měli byste umět číst jednoduché texty a přeložit je 

z anglického jazyka do českého jazyka a naopak, odpovědět na otázky po přečtení textů. 

Zopakovali jste si slovíčka a tvořili věty. 

Na procvičení jste měli úkoly, kde jste vybírali správnou odpověď z nabízených možností. 

Odpovídali jste na jednoduché otázky. Vždy na konci pracovního listu jste si mohli 

zkontrolovat správná řešení úkolů. 

Pokud ještě nemáte všechny úkoly, máte ještě dostatek času si je dopsat!  

Zpracované učivo a sešity prosím nevyhazujte! V novém školním roce budeme probírat 

vaše vypracované úkoly! 

 

Zopakujte si ještě jednou, jak se vyjadřuje čas v anglickém jazyce.  

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U 

https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A&feature=youtu.be 

Pravidelně procvičujte slovíčka na webu: https://www.umimeanglicky.cz/. Můžete si zde číst 

texty a plnit různé úkoly, poslouchat slovíčka nebo opakovat slovíčka formou pexesa.   

Opakujte si probrané učivo. Podívejte se do svých sešitů, kde máte pěkně zpracovaná 

témata, přečtěte si ještě jednou pracovní listy. 

 

Aktuální informace jsou jako vždy na webu školy a školním facebooku.  

Vyberte si jakékoliv 2 pracovní listy, které jsou na webu školy, a vypracujte je! 
Pokud nemáte přístup k počítači, či internetu, můžete si po předchozí 
domluvě přijít osobně do školy. Vypracované pracovní listy zasílejte 
(vyfocené) na email nebo messenger. Kontaktujte své vyučující. 
 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady nebo případně budete mít nějaký dotaz,  

napište nám email:evzen.tarasjuk@seznam.cz  nebo andrea.ponechalova@seznam.cz.  

 

Mějte se hezky a buďte zdraví!  

 

http://zajmena.wz.cz/osobni.html
http://zajmena.wz.cz/osobni.html
https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U
https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A&feature=youtu.be
https://www.umimeanglicky.cz/
mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz


ČESKÝ JAZYK 

Milí páťáci, 

předešlé týdny jsme se věnovali mnoha rozličným úkolům z oblasti českého jazyka 

(slovním druhům, mluvnickým významům, větným členům základovým a jednomu 

rozvíjejícímu – přívlastku, větě a souvětí, pravopisným cvičením atd.). 

Upozornil jsem vás také na drobnosti ze slohu a především jsem po vás chtěl, abyste 

pravidelně četli. Pokud jste dali na mou radu, určitě jste se ve čtenářské gramotnosti 

posunuli dále.   

V následujícím týdnu budete pracovat pouze na dokončení úkolů, které vám chybí. Je 

totiž poslední, kdy nějaké úkoly v tomto školním roce dostáváte. Doporučuji vám, abyste 

si všechny opory z předchozích týdnů nechali do příštího roku, určitě se k těmto 

tématům vrátíme!  

Žádné nové úkoly pro tento týden ode mě nedostanete, budeme si pouze hrát…!  

 

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.  

Mailová adresa: alespavelka@seznam.cz 

Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zajímejte se o český jazyk i mimo běžnou výuku, 

nikdy nevíte, kdy jej budete potřebovat.  

ZDRAVÍ VÁS PAN UČITEL PAVELKA  

Na závěr roku mám pro vás pár zábavných úloh z češtiny… Vyřešte si je a hlavně se u nich 

pobavte! Kdo by chtěl, může mi i poslat – bude mít „plusko“ k závěrečnému hodnocení. 

 

https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLOmvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc
https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLOmvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc
mailto:alespavelka@seznam.cz


 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



ESTETICKÁ VÝCHOVA 
 
Tento týden vás ani v estetice nečeká nic nového. A protože máte rádi hádanky a rébusy, 
máte tu 7 nových hádanek a 7 rébusů. Někteří z vás už podobné luštili přes facebook.  
Řešení můžete psát na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz nebo na facebookové stránky 5. A. 
  

Ale není to povinné, jen kdo chce.  
 

7 HÁDANEK  
 

1) Co vidíme se zavřenýma očima?  
 

2) Nohy nemá a přece rychle utíká. Co je to?  
 

3) Máme to rádi a přece se na to mračíme. Co je to?  
 

4) Má čtyři rohy, ale nikdo se ho nebojí. Má čtyři nohy, ale nikam 
neuteče. Co je to?  
 

5) Do čeho nemůžeme udělat díru?  
 

6) Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Kdo 
jsem?  
 

7) Když mne ubíráte, rostu. Když mi přidáváte, zmenšuji se. Kdo jsem?  
 
A JEŠTĚ 7 RÉBUSŮ:  

Ukázka řešení:  Místo napíšete KAPR a dostanete KAPRADÍ  
 

 
A)   
 
B)  
 
C) 

     

  
 
 

D)  
 
E) 
 
F)  
 
G)   

  

 

Mějte se krásně, opatrujte se a sledujte stránky školy! 


