
MATEMATIKA                                                    

Ahoj sluníčka! Už je to téměř tři týdny, co se místo ve škole učíte doma. Abyste vše 

nezapomněli, zopakujeme si dnes počítání se závorkami. Vždy nejdříve spočítáme 

závorku, pak pokračujeme další početní operací (krát a děleno), nakonec plus a mínus. 

Příklad v závorce si klidně napište pod sebe, nemusíte ho řešit zpaměti. 

Vaše paní učitelka Andrea na vás myslela a nachystala vám sérii příkladů na procvičování závorek i na 

procvičování písemného dělení. 

Milí žáci, zde máte vzorové příklady i s názorným postupem, takto budete postupovat při řešení dalších 

příkladů. 

 

Příklad 2                                                                           

5000 – (2012 – 1899)  

Postup: 

- nejdříve závorku               2012                                 5000 

                                             - 1899                                 - 113 

                                                  113                                 4887 

- pak odečteme 5000 – 113 = 4887 

5000 – (2012 – 1899) = 4887 

Pokud se v příkladu objeví násobení (krát) nebo sčítání nebo odčítání, postupujete stejně! Vždy jako 

první vypočítáte závorku! 

Do sešitu si napište nadpis POČÍTÁNÍ SE ZÁVORKAMI a sami vypočítejte následujících 5 příkladů (pro 

Jasona a Vanesu platí jen A, B, C. 

A    (75 – 3) : 9 =                                                                  D    8000 – (2421 + 567) = 

B     (125 – 61) : 8 =                                                             E   487 · (4051 – 4049) = 

C     8 · (78 – 58) = 
 

Protože příště zkusíme dělit i dvojcifernými čísly (třeba 1520 : 80), zopakujeme si tento týden ještě jednou 

dělení jednociferným dělitelem. 

Písemné dělení jednociferným číslem si můžete znovu zopakovat kliknutím na tento odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Nid5SOPuFY 

Do sešitu si napište nadpis PÍSEMNÉ DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM. Opište si do sešitu příklady, pro 

Jasona a Vanesku platí jen F, G a H. Pokud si nevíte rady, na další stránce najdete podrobný návod od 

paní učitelky Andrey, jak postupovat při dělení jednociferným číslem. 

F        560 : 5 =                       G      186 : 3 = 

H       272 : 8 =                        I       81456 : 2 = 

J         74070 : 6 = 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Nid5SOPuFY


Zde je podrobný návod, jak postupovat při dělení jednociferným číslem 

272 : 8 = 34 

  32 

     0 
 

Slovní instrukce: 

Zatrhneme 27 a počítáme 27 : 8 je 3. Trojku napíšeme hned za znaménkem = 3 a 

počítáme dále 3 · 8 je 24 a kolik chybí do 27? A 3. Zbytek 3 napíšeme pod číslo 7. 

Zatrhneme a sepíšeme k číslu 3 číslo 2 a vznikne nám 32 a počítáme 32 : 8 je 4. 

Napíšeme za = 3 ještě 4 a už tam máme číslo 34. Zase počítáme 4 · 8 je 32 a kolik 

chybí do 32? A nula. Výsledek tedy je 34 zbytek 0.  

 

  

A ještě geometrie. 
Nejdřív jeden zábavný úkol: 
Najdeš všechny čtverce? 
 

 
 

 
V každém dárečku najdeš 5 čtverců. Na obrázku je 5 dárečků, takže 25 čtverců. 
 

A teď už nové učivo.                                   
Do sešitu si napište OBVOD ČTVERCE 
Obvod čtverce je součet délek všech čtyř stran. 
Značíme ho písmenem o. Délku strany značíme písmenem a.                     
 
Na obrázku je koberec, který ve školce koupili do herny.  
Ať se neroztřepí okraje, nalepili na okraje kobercovou pásku.  
Jak dlouhou pásku potřebovali?  
 
Máme 2 možnosti, jak to vypočítat. 
1. způsob Sečtu délku všech stran o = 2 m + 2 m + 2 m + 2 m = 8 m 
2. způsob Protože čtverec má 4 stejně dlouhé strany, můžu délku strany 
vynásobit čtyřmi    o = 4 · 2 m = 8 m 

 

   

 

 2 m 
                      2 m  

 

https://matematika.cz/ctverec


Na obrázku je čtverec o délce strany a = 5 cm.  
Jeho obvod vypočteme 
o = 5 cm + 5 cm +5 cm +5 cm = 20 cm 
 
nebo 
o = 4 · 5 cm = 20 cm 
 

 

 
Najděte si v učebnici stranu 125, přečtěte si, co je v oranžových obdélnících napsáno. Byla bych ráda, 
kdybyste se naučili používat ten druhý způsob výpočtu. 

 

Vypočítejte si do sešitu příklady 125/2 b, c, d, e, f podle následujícího vzoru.  

a) a = 5 cm 

     o = ? 

     o = 4 · a 

     o = 4 · 5 cm  

     o = 20 cm 
 
 

A za domácí úkol mi, prosím, všichni pošlete na email: zs.chrenkova@seznam.cz výsledky 

příkladů  

A    (75 – 3) : 9 =                                                                   

B     (125 – 61) : 8 =                                                              

C     8 · (78 – 58) = 

F      560 : 5 =                        

G     186 : 3 = 

H      272 : 8 =                        

 

Pokud vám to moc nešlo, pošlete jen ty, které jste 

spočítali. 

Budu se na vaše emaily moc těšit, opatrujte se.  

Eva Chrenková 

                                                                   



ČESKÝ JAZYK 

Milí páťáci, 

opět zdravím vás! Jak jste si poradili s dalšími úkoly, které jste dostali? Doufám, že pro vás nebyly 

moc těžké, procvičovat je třeba a novým věcem se musíme učit všichni, tedy i vy. Pokud se vyskytly 

problémy, pište si je opět do sešitů, až bude situace lepší, podíváme se na ně. Stále platí, že mě můžete 

kdykoliv kontaktovat na mé e-mailové adrese nejen vy, ale i rodiče: alespavelka@seznam.cz. 

Máme tady další týden, kdy se neuvidíme, takže jsem vám nachystal další učivo. Opět vás čeká nějaká 

mluvnice, ale přidáme sloh (vypravování) a také něco z literatury (naučíte se básničku zpaměti, ať 

procvičíte své závity). 

Níže přikládám aktivity pro období mezi 30. 3. – 3. 4. 2020, které byste měli zvládnout. 

Už vám nebudu kopírovat to, co máte opakovat, nebo učivo, které jsem vám v minulém materiálu 

zadával, ale čerpejte z něj i nadále. 

 

K procvičení (zapíšete do sešitu): 

1. Urči druh číslovek (určitá x neurčitá, základní, řadová, druhová, násobná): 

 čtvrtý ročník –     padesát tisíc korun –  

 desátý měsíc –     několikátý v řadě –  

 po třech týdnech –     mnohonásobný –  

 mnoho úkolů –     miliardy hvězd – 

 

2. Pokus se vyskloňovat spojení (př. dvě děti – 2. p. dvou dětí, 3. p. ke dvěma dětem, 4. p dvě děti, 6. p. o 

dvou dětech, 7. se dvěma dětmi): 

 obě oči – 

 tři domy – 

 čtyři sklenice – 

 pět psů –  

 

3. Napište číslovky ve správném tvaru: 

 S (jeden) ______________ člověkem se potkáváme prakticky denně. 

 Pojedeme tam (7 – číslovka řadová) _____________ dubna na výlet. 

 Mluvil o (tisíc) ____________ korunách. 

 Nemohu se rozhodnout mezi těmito (dva) ___________ telefony. 



 

4. Doplň interpunkci (tečku, pokud se jedná o řadovou číslovku): 

Do Pardubic pojedeme 8 _ dubna. Bitva na Bílé hoře proběhla 8 _ 11_ 1620. Dopis napsal v Ostravě 

dne 18 _ 11 _ 2019. Martin dorazí za 15 _ minut. V 90 _ minutě dostal FC Baník Ostrava opět gól. 

Narodil se na konci 20 _ století. Máme třídu ve 2 _ poschodí naší školy. 

 

5. Napište číslovku ve spojení slovy (př. dne 15. dubna – dne patnáctého dubna) 

 75 –     15. březen – 

 1989 –     roku 212 – 

 35. v pořadí –     IX. století – 

 

6. Odpověz stručně na otázky (pokud nevíš, použij sešit): 

 

 a) Co jsou číslovky? 

 b) Jak říkáme číslovkám, které nám určují přesný počet? 

 c) Jak říkáme číslovkám, které neurčují přesný počet? 

 

NOVÉ UČIVO - MLUVNICE: Neohebné slovní druhy (udělej zápis do sešitu) 

Neohebné slovní druhy – nemění svůj tvar (neskloňujeme, nečasujeme). 

Jsou to:  

PŘÍSLOVCE – vyjadřují okolnosti, za kterých probíhá děj, odpovídají na otázky KDE?, KAM?, KDY?, 

JAK? ad. (dlouho, dozadu, smutně, včera, brzy, hezky,…). 

PŘEDLOŽKY – stojí před jmény, bývají součástí tzv. předložkového spojení (na louce, k domu, ve městě 

aj., nebo na zelené louce, k nízkému domu, ve velkém městě aj.) 

SPOJKY – spojují věty nebo slova (a, i, ani, nebo, že, ale,...). 

ČÁSTICE – uvozují samostatné věty (přací, zvolací aj. – ať, kéž, nechť, což). 

CITOSLOVCE – vyjadřují nálady, city, pocity, výzvy, většinou označují zvuky (cink, bum, ach, béé, bzz, 

vrr, hú,...).  

 

NOVÉ UČIVO – SLOH: Vypravování 

- slohový útvar, který nás seznamuje s příběhem, dějem nebo událostí, která se stala, 

- má svého vypravěče, 

- používáme mnoho sloves (tzv. dějová slovesa – zpravidla v minulém čase), 

- pro přehlednost může být použita osnova:  

1. Úvod/uvedení – otevření děje 

2. Rozvíjení děje – tzv. zápletka, 

3. Vyvrcholení děje 

4. Rozuzlení děje 



5. Závěr 

V rámci tohoto úkolu si poslechni/přečti klasickou pohádku Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce, 

Jak pejsek s kočičkou dělali dort, ať si uděláš lepší představu, jak takové vypravování může vypadat. 

1. audio: https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw 

2. text: http://www.capek.narod.ru/povidani3.htm 

 

LITERATURA 

 

1. Přečti si libovolnou knihu pro děti a mládež (zkuste doma najít, vypůjčit si např. od staršího sourozence – 

např. pohádky, bajky, pověsti, básnické sbírky…). Komu se to podaří, bude mít velké plus!   

2. Do sešitu si přepiš básničku, nauč se ji zpaměti, budeme ji poté společně recitovat! 

Malovaná pohádka 

Jiří Žáček 

Od pondělka do pátku 

budu kreslit pohádku. 

Koho do ní namaluju, 

aby byla v pořádku? 

Princeznu a Babu Jagu? 

Draka, co má dračí spády? 

Honzu nebo loupežníky? 

Sebe a své kamarády? 

Od pondělka do pátku 

budu kreslit pohádku. 

Potom vám ji celou povím, 

umím ji i pozpátku. 
 

3. Pokus se také nakreslit nějakou postavu ve zmíněné básničce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
http://www.capek.narod.ru/povidani3.htm


Vla 5 – Kraje ČR 

Protože už víme, že se uvidíme asi až v polovině května, tak se hned domluvíme na tom, že se za tu dobu 
VŠICHNI NAUČÍTE NÁZVY VŠECH KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST, která v ČR máme a budete je umět správně 
napsat na slepou mapu – ta vypadá takto a vy se naučíte, kde je který kraj a které krajské město.  

 

 

V minulém týdnu jste měli odkaz na kvíz, kde se je můžete učit. Funguje i v mobilu!! Pokud máte internet 
v mobilu nebo PC, využijte ho. Tady je znova, https://online.seterra.com/cs/vgp/3088  

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

Na učení můžete použít mapu, kterou jste si měli koupit – kraje tam jsou anebo máte mapku tady. 

 

 

Do sešitu si napiš další dva zápisy: 

5) Karlovarský kraj         30.3. 

 

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


- krajským městem jsou Karlovy Vary 

- lázně s léčebnými prameny – Karlovy Vary, Františkovy lázně 

- výroba porcelánu, skla 

- minerální voda Mattoni, Karlovarská Becherovka 

- každý rok se pořádá Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

 

 

6) Ústecký kraj          3. 4.  

 

- krajským městem je Ústí nad Labem 

- těžba hnědého uhlí (Most), chemický průmysl 

- pěstování chmele (Žatec) 

- Děčín – říční přístav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOVĚDA 

 
Dobrý den, milí páťáci! Doufám, že jste stále zdraví vy i vaše rodina a známí. Dnes se budeme učit o svalech.  
Jako vždy platí, že následující text si máte přečíst, ale do sešitu napíšete jen to, co je červeně. 
Mějte se krásně, snad vás dnešní učivo i mini rozcvička budou bavit. 
Nejdřív na sobě zkus najít některé svaly. 
 
1) Postav se před zrcadlo. Zamrač se na sebe, pak se usměj. Zopakuj 5krát. Tohle zvládáš pomocí svalů obličeje. 
2) Teď se rovně postav, vezmi do ruky činky nebo PET lahve – nějaké menší, stačí půllitrové. A začni cvičit – ohýbej 
ruku v lokti a zvedej lahve k ramenům. Zopakuj 10 krát. Tím posílíš dvojhlavý sval pažní. Podívej se na obrázek.  Jsou 
tam i další svaly, umět je nemusíš.  
 

 

 

1 - velký sval prsní,  

2 - sval deltový,  

3 - sval hákový,  

4 - trojhlavý sval pažní,  

5 - dvojhlavý sval pažní,  

6 - hluboký sval pažní,  

7 - pronující sval oblý,  

8 - sval vřetenní,  

9 - dlouhý zevní natahovač 

zápěstí,  

10 - zevní ohybač zápěstí,  

11 - dlouhá sval dlaňový,  

12 - vnitřní ohybač zápěstí, 13 

- povrchový ohybač prstů 

 
3) Pokud vyzkoušíš klasické sedy – lehy, zapojíš přímé břišní svaly. Zvládneš to 5krát nebo 10 krát? 
4) Teď se posaď na židli a zkus nejdřív jednu nohu pomalu natáhnout před sebe. Zase ji ohni zpět a zkus to s druhou 
nohou. Jeden ze svalů nohy, který u tohoto cviku nejvíc procvičíš, je čtyřhlavý stehenní sval. Zopakuj alespoň 5krát. 
Pokud si položíš dlaně na stehna, ucítíš, jak sval pracuje. 
 
5) Napiš si zápis do sešitu (jen to červěně):  
 

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, třeba 
sklonit hlavu, zvednout ruku, ohnout koleno, tyto svaly dokážeme ovládat svou vůlí.  
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. Nikdy se nezastaví, ale může se měnit rychlost stahování – tep. Když spíte, tluče 
vám srdce pomaleji, když utíkáte, tep se vám zvýší. 
Pro správný vývoj svalové soustavy je třeba dostatek bílkovin (maso, mléčné výrobky, vejce, 
luštěniny). Důležitý je i pravidelný pohyb, nosit batoh na zádech, ne v jedné ruce nebo přes 
rameno a nenosit příliš těžké náklady. 
 

 

 



PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Téma :  Konstrukční činnosti podle návodu 
Zadání  :     Vezmi papír A4 a slož vlaštovku podle návodu 

 

 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Téma : Notový zápis 

          Co je to nota? 

Je to základní hudební grafický symbol.  

Představuje značku tónu.  

Pro její zápis slouží notová osnova. 

  

 

 



Druhy not 

                                                    Nota celá 

Popis: nevybarvené bříško bez nožičky 

Zní: 4 doby 

 

 

 

                                                    Nota půlová 

Popis: nevybarvené bříško s nožičkou 

Zní: 2 doby 

      

 

 

 

Nota čtvrťová: 

Popis: vybarvené bříško s nožičkou 

      Zní: 1 dobu 

  
 

 

Zadání : 

Zapiš do notového sešitu na řádek notové osnovy  

5 not celých, 5 not půlových a 5 not čtvrťových.  

 



ESTETICKÁ VÝCHOVA 

Ahoj sluníčka! Pamatujete, jak jsme ve škole vyráběli vlastní PEXESO a ČLOVĚČE, NEZLOB SE? 

Pokud se doma nudíte, můžete si doma podle návodu postupně vyrobit vlastní DOMINO, PEXESO, 

ČLOVĚČE, NEZLOB SE nebo DOUBLE. Dnes se pustíme do DOMINA 

DOMINO 

Na naše domino budete potřebovat jen čistý papír (nejlepší by byla pevná čtvrtka), pravítko, tužku a fix. 

Budeme potřebovat 15 obdélníkových kartiček. Můžete je zkusit vystřihnout odhadem.  

   

   

   

   

   

 

Tady je návod na to, jak je narýsovat přesně: 

Na čistý papír narýsujte čárky po 6 cm. 

   

 

   

Spojte je podle pravítka 

   

   

   

   

   

Vyznačte na bocích čárky po 3 centimetrech. 

   

   

   

   

   



Teď čáry obtáhněte fixem, tam je pak rozstřihnete. 

   

   

   

   

   

 

A nakonec rozdělíme políčka ještě napůl – po 3 centimetrech 

      

      

      

      

      

 

A teď už jen dokreslíme puntíky  a jednotlivé kostky rozstřihneme po silně obtažených čarách. 

      

      

      

      

      

 

PRAVIDLA: 

Na začátku hry otočíte všechny kartičky tak, aby nebyly puntíky vidět (rubovou stranou nahoru). 

Promícháte. Jednu kartičku vyberete a dáte doprostřed tak, aby byly puntíky vidět. Každý si vybere 4 

kartičky (neotáčí je při vybírání). Každý si je položí před sebe tak, aby na ně ostatní neviděli. 1. hráč 

přiloží ke středové kartičce svoji, pokud má kartičku, která se k ní hodí. 

 

Takže, pokud uprostřed je           



 

a 1. hráč má kartičky 

                        

Tak může 1. hráč přiložit  

         nebo         nebo  

 

a musí jí umístit tak, aby se pole se stejným počtem dotýkaly.  Třeba takto: 

 

 

Další hráč pak může přiložit svou kartičku, jen pokud má   nebo  . 

Pokud nemá žádnou takovou kartičku, musí si vzít z hromádky naopak odložených kartiček, které zůstaly 

po rozdání 4 kartiček pro každého. 

Vyhrává ten, kdo nejdřív doloží všechny kartičky. 

Jiná varianta je taková, že si hráči rozdělí všechny kartičky. Začne ten, kdo má nejvyšší   

kartu 5-5. Pokud další hráč má kartičku s pětkou, přiloží ji. Jinak jede další hráč. A zase 

vyhraje ten, kdo nejdřív odloží všechny kartičky. 

 
Domino nemusí být jen s puntíky. 

 



 

Pokud se rozhodnete pro obrázkovou variantu,  

zvolte si, který obrázek dáte místo  ,  ,   nebo   a  

 

Třeba 

     bude  

     bude  

     bude  

    bude  

    bude  

Pokud budete chtít, můžete si vyrobit klasickou sadu dominových kostek, kde budou i šestky, stačí 

přidělat karty 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6. Hra je pak zajímavější a delší. 

Pravidla hry bývají různá, napsal jsem vám ty, které používáme ve škole. 

Tady se můžete podívat na podobná, hodně jednoduchá. 

https://www.youtube.com/watch?v=1yurAFVZ07Y 

 

Ať se vám výroba podaří!  Určitě své výtvory vyfoťte a pošlete na mail zs.chrenkova@seznam.cz nebo mi 

fotky ukážete, až budeme ve škole. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yurAFVZ07Y


ANGLICKÝ JAZYK 

WHAT TIME? V KOLIK HODIN? (pokračování) 

1. Uvádění času. Zopakujeme ještě jednou jak se uvádí čas 

v anglickém jazyce.  

Překresli obrázek i s překladem do pracovního sešitu 

Anglický jazyk  

týden: 30.3-3.4. 

Yauheni Tarasiuk 

Andrea Ponechalová 

 

 

 

2. Přepiš do pracovního sešitu gramatickou poznámku.  

 

Překlad: 

Používáme předložku AT + čas, když 

uvádíme čas konkrétní události  

- Výuka začíná v 9 hodin. 

- Let odlétá v 2:50. 

Používáme IT IS nebo IT´S abychom 

odpověděli na otázku, na kterou se ptá 

v přítomném čase (teď) 

Kolik je hodin? -Ted je 4:30. 

Kolik je hodin? Ted je 4:40. 

 

 



3. Vice se můžeš dozvědět ve videu: 

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

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

 

4. Přepiš do slovníčku nová slovíčka a se nauč. 

AJ MLUVENÍ ČJ 

country kantry Země, stát  

town taun město 

May I speak to…? Mej aj spik tu…? Mohu mluvit s…? 

That´s right. Dets rajt. To je správně. 

That´s all right. Dets ol rajt. To je v pořádku . 

I´m sorry. Ajm sor(r)y. Promiňte.  

famous  fe(j)mes Slavný  

Britain, British Britn, britiš Británie, britsky 

capital city Kepitl sity Hlavní město 

tower tauer věž 

huge hjudž mohutný 

hear hi(e)r slyšet 

station stejšn stanice 

parliament pá:lament parlament  

 

5. Zopakujeme dny v týdnu. Přepiš do sešitu English. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U
https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A&feature=youtu.be

