
MATEMATIKA                                                    

Ahoj sluníčka!  

Tohle je 4. týden, co se učíte doma.  

A taky nám začal čtvrtý měsíc v roce -  duben. 
 

Někteří z vás mi poslali úkoly. Pro ty, kteří to nestihli, alespoň správné výsledky: 

A (75 – 3) : 9 =  72 : 9 = 8                 D 8000 – (2421 + 567) = 8000 – 2988 = 5012 

B (125 – 61) : 8 =  64 : 8 = 8             E 487 · (4051 – 4049) = 487 · 2 = 974 

C 8 · (78 – 58) = 8 · 20 = 160 

 

F  560 : 5 =  112                     G  186 : 3 = 62 

H  272 : 8 = 34                       I  81 456 : 2 = 40 728 

J   74 070 : 6 = 12 345 

 

Protože se blíží Velikonoce a do školy byste šli jen v pondělí, v úterý a ve středu, budeme 
dnes jen opakovat. Do sešitu si napište 
 
PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ 

        56 

        · 3 

      168 

 

Slovní instrukce: 

Vždy začínáme odzadu! 

3 · 6 je 18, pod číslo 3 napíšeme 8 a jedna jde dále. 

3 · 5 je 15 a přidáme + 1, která šla dále, to je 16. 

Napíšeme před číslo 8 číslo 16 a výsledek je 168.  

(Museli jsme napsat už celé číslo, které nám vyšlo, protože už 

nebylo možné dále počítat.) 

 

Zde najdete postup:  https://publi.cz/books/12/03.html 

A tady se můžete podívat na video: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY 

Za domácí úkol dnes jen dva jednoduché příklady, napište si je pod sebe a výsledky pošlete  

jako vždy na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz  

 

A) 23 · 7 = 

B) 764 · 9 = 

A jinak krásné velikonoční svátky, nezapomeňte, že je stav nouze.  

Takže pánové, nikam, anebo jen s rouškou a maximálně ve dvojici.  

 

https://publi.cz/books/12/03.html
https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY


ČESKÝ JAZYK 

Milí páťáci, 

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 

(pravděpodobně na konci měsíce května se uvidíme), 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, ale bude o něco kratší. Takže jsem vám 

nachystal učivo pouze na tři dny. Čeká vás pouze mluvnice (kontrola předešlých cvičení) 

+ něco málo z neohebných slovních druhů a pravopisná cvičení. 

Jak vám jde učení básničky? Jinak samozřejmě platí to, že aktivně čtete minimálně 30 

minut denně jakoukoliv knížku, kterou máte rádi, případně máte v knihovně. 

Níže přikládám aktivity pro období mezi 6. 4. – 8. 4. 2020, které byste měli hravě 

zvládnout. 

K procvičení jste měli následující (řešení je červěně): 

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

 čtvrtý ročník – určitá, řadová   padesát tisíc korun – určitá, základní 

 desátý měsíc –  určitá, řadová   několikátý v řadě – neurčitá, řadová 

 po třech týdnech – určitá, základní  mnohonásobný – neurčitá, násobná 

 mnoho úkolů – neurčitá, základní  miliardy hvězd – určitá, základní 

 

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): MUSÍTE VYSKLOŇOVAT OBĚ SLOVA! 

obě oči – 2. p. obou očí, 3. p. k oběma očím, 4. p. obě oči, 6. p. obou očích, 7. p. 

s oběma očima 

 tři domy – 2. p. tří domů, 3. p. ke třem domům, 4. p. tři domy, 6. p. o třech domech, 

 7. p. se třemi domy  

čtyři sklenice – 2. p. čtyř sklenic, 3. p ke čtyřem sklenicím, 4. p. čtyři sklenice, o 

čtyřech sklenicích, 6. p. o čtyřech sklenicích, 7. p. se čtyřmi sklenicemi 

pět psů – 2. p. pěti psů, 3. p. k pěti psům, 4. p. pět psů, 6. p. o pěti psech, 7. p. s pěti 

psy 



3. Napište číslovky ve správném tvaru: 

 S (jeden) jedním člověkem se potkáváme prakticky denně. 

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

 Mluvil o (tisíc) tisíci korunách. 

 Nemohu se rozhodnout mezi těmito (dva) dvěma telefony. 

 

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

Do Pardubic pojedeme 8. (jedná se o řadovou číslovku, tečku psát musíme) dubna. 

Bitva na Bílé hoře proběhla 8. 11. (v datu píšeme tečku za dnem i měsícem) 1620. 

Dopis napsal v Ostravě dne 18. 11. (v datu píšeme tečku za dnem i měsícem) 2019. 

Martin dorazí za 15 (tečka se nepíše, číslovka základní) minut. V 90. (jedná se 

řadovou číslovku, tečku píšeme) minutě dostal FC Baník Ostrava opět gól. Narodil se 

na konci 20. (opět řadová číslovka) století. Máme třídu ve 2. (i zde píšeme tečku, 

řadová číslovka) poschodí naší školy. 

 

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

 75 – sedmdesát pět, pětasedmdesát 

15. březen – patnáctý březen 

 1989 – tisíc devět set osmdesát devět, devatenáct set osmdesát devět   

roku 212 – roku dvě stě dvanáct, roku dvoustého dvanáctého (měně častá možnost) 

 35. v pořadí –  třicátý pátý v pořadí    

IX. století – deváté století 

 

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

 

 a) Co jsou číslovky? ohebný slovní druh vyjadřující počet, pořadí, … 

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

 c) Jak říkáme číslovkám, které neurčují přesný počet? neurčité 

 

Zapiš do sešitu a procvič! 

1. Urči druhy slov (slovní druhy) a označ je číslicí, VYPIŠ neohebné slovní druhy a urči, 

o jaký slovní druh se jedná (6 – 10): 

 Pavla vyndala z tašky chléb a dvě housky. 



 Jarní vzduch se lehce vznášel nad loukami. 

 Ať ten zápas vyhrajete! 

 Moucha bzz a už seděla na okně. 

 Jana si rychle přinesla z knihovny nové knížky. 

 Petr a Pavel jsou dobří kamarádi, ale někdy se pohádají. 

 

2. Doplň slova PROTIKLADNÁ (s opačným významem) k příslovcím: 

 pomalu x 

 těžce  x  

 pozdě  x 

 krátce  x 

 dole  x 

 slabě  x 

 

3. Doplň i/y, nebo í/ý: 

stolek s křesl__, poslední síl__, zlaté tác__, zajímavé hlavolam__, pod pytl__, pařez__, 

v hotel__ch, s automobil__, s černým__ čáp__, pohádka o Honzov__, dlouhé vlas__, pro 

krokodýl__, sportovn__ klub__, mezi Španěl__, nad úkol__, návštěva Jarmil__, z Břeclav__ 

do Ostrav__ v__jel r__chlík, chutné salám__ 

 

4. Doplň –mně-, nebo –mě-: 

V osa___lém stavení nám nebylo příje____. Tvou mylnou do____nku ti zřej____ nikdo 

nevyvrátil. S ta____jšími obyvateli si dobře rozu____l. Venku se najednou set____lo. Dnes 

jsem to u___la na výbornou. U potoka rostly po____nky. 

 

A abychom to měli i lehce tematické, jedno cvičeníčko na slovní zásobu – Velikonoce. 

 

5. Označ slova (zakroužkuj, podtrhni), která nějakým způsobem souvisí s Velikonocemi: 

 

BETLÉM BERÁNEK VAJÍČKO ČERT  POMLÁZKA  KUŘÁTKO

 PROUTEK  KOLEDA  KRASLICE  JARO 

 ZAJÍČEK PRSKAVKA  STROMEČEK BAŇKA DÁREK 

MAZANEC  SLEPIČKA  VÁNOČKA  SILVEST KOSTEL 



 

VLASTIVĚDA – Kraje ČR  (R. Křístková) 

Zdravím vás po týdnu  Tentokrát si dáme jen jednu hodinku, protože v pátek je Velký pátek 
a to bychom ve škole nebyli.  

Stále trvá, a budu vám ho pokaždé psát, úkol: 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.  

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 nebo pište na můj email rkristkova@seznam.cz    

 

Do sešitu si napiš: 

7) Liberecký kraj  

        6. 4. 

  

- krajské město: Liberec 

- výroba skla a keramiky 

- výroba světoznámé skleněné bižuterie (Jablonec nad Nisou) 

- Český ráj je nejstarší chráněná oblast v ČR (skalní města s vysokými pískovcovými věžemi) 

 

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


PŘÍRODOVĚDA 

Ahoj páťáci! 

Je před Velikonocemi, tak bychom se spolu mohli podívat na vajíčka. 

Jenže nejen slepičí. Najdete tu vajíčka různých skupin obratlovců – paryb, ryb, obojživelníků, 

plazů a ptáků. Zápis do sešitu si dělat nemusíte  
 

PARYBY – žralok 

 

 

 

Vajíčko žraloka s embryem  
uvnitř. 

 

Embryo žraloka 

RYBY - 

jeseter

 

 

Jikrám z jesetera říkáme 

kaviár, jsou považované za 

pochoutku. 

 

 

OBOJŽIVELNÍCI – skokan 

 

 

Z vajíček se vylíhnou pulci 

 

 

PLAZI – želva kareta 

 

 
 



PLAZI – krokodýl 

 

 

 

 

 

PLAZI – ještěrka 

 

 

 

PLAZI – had 

  

 

PTÁCI  - kolibřík 

 

 

 

 

PTÁCI  - kos  

 

 

 

 

 



PTÁCI  - pštros 

 

Na vejcích sedí střídavě samec 

i samice. 

U některých druhů jen samec. 

 

  

Srovnání slepičích  

a pštrosích vajec 

 

 

 

mládě pštrosa 

 

 

 

 

PTÁCI  - kur domácí 

 

 

 

 

 

 

A tady máte na ukázku malovaná slepičí i pštrosí vejce. Určitě poznáte, která 

jsou ta pštrosí! 

Krásné Velikonoce! 

Hodně zdraví,  

nezapomínejte,  

že ven jen s rouškou! 

  

 

 



ANGLICKÝ JAZYK   V. tř.    6.4.-8.4.2020      Andrea Ponechalová, Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, protože jste byli určitě šikovní a vše jste „zmákli“, tak si vše shrneme a dáme si 

opakování  

Co všechno byste už měli umět… 

1. dny v týdnu a měsíce 

2. čísla  

3. členy rodiny 

4. školní potřeby 

5. roční období a počasí 

6. vybavení domu nebo bytu a popsat ho 

7. časování slovesa „To Be“ 

8. a jako poslední jsme probírali čas 

Jak už jste si jistě všimli, tak je to s tím časem trochu komplikovanější, takže Vám to zkusím 

ještě jednou vysvětlit. 

Pokud chceme říci, že je například 9 hodin, řekneme It's nine o'clock 
Z celými hodinami je to tedy jednoduché 
Když chci říci, že je čtvrt na 10, musím říci v angličtině, že je čtvrt hodiny po 9. hodině. V 
angličtině, to tedy bude vypadat takto It is quarter past nine. 
Pokud chceme říci, že je půl 10. it's half past nine. V podstatě to česky znamená, že je půl 
po9. 
 
Změna nastává po půl hodině, takže kdyby například bylo 9:31, my musíme dopočítat 
minuty, které chybí do celé hodiny! V tomto případě to bude vypadat takto It is twenty-
nine to ten. Znamená to, že v češtině bychom museli říci  je 29 do 10   
 
Pokud chcete říci 9:45, což bychom  všichni zajisté řekli v češtině, že je třičtvrtě na deset, 
tak v angličtině musíme říci, že je čtvrt do 10. Takto to bude vypadat  It is quarter to ten. 
 
Snad už to budete chápat lépe! 
 
Úkol číslo 1 : Všchny časy, které jsou zde vypsané napiš do sešitu English čas můžete psát 
číslicemi. Ale anglicky to budete psát celé   
Příklad: 11:45 – It is quarter to twelve 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úkol číslo 2 
 

Nakresli hodinky do sešitu English. Pokud jsi správně pochopil téma, přelož 

samostatně z anglického jazyka do češtiny. Čas najdeš pod obrázkem. Dokresli 

správně ručičky. Pokud vám jde lépe určovat čas digitálně, tak také můžete.. Příklad 

10:45 



 

Úkol číslo 3: 
 

 Napiš česky a přelož do sešitu English 

Ona je moje kamarádka. 

On není můj bratr. 

Já jsem vyšší než John. 

Mohu si půjčit fixy? 

Je slunečný den. 

 

 



Toto si jen přečtěte a nikam nepište  
Easter- Velikonoce 
Dobře víte, že v každé zemi, se Velikonoce slaví jinak. Já Vám chci ukázat, jak se slaví tyto 
svátky ve Velké Británii. 

Velikonoční vajíčka – Easter Eggs 

Čokoládová velikonoční vajíčka, Easter eggs, máme s Angličany společná.V 
anglických obchodech najdete velikonoční vajíčka ve všech možných velikostech a příchutích. 
Ve většině obchodů je téměř celá jedna ulička věnována velkým čokoládovým velikonočním 
vajíčkům. Typické britské dítko dostane o velikonoční neděli, Easter Sunday, právě takové 
mega čokoládové vejce, plus samozřejmě spoustu dalších menších sladkostí. 

Hon na vajíčka – Easter Egg Hunt 

Tradiční součástí anglických velikonočních svátků je hon na vajíčka, Easter egg hunt. Egg 
hunts pořádají školky, školy a různé organizace, ale také rodiny pro své děti a jejich 
kamarády. Hra je jednoduchá: dospěláci po zahradě rozmístí čokoládová vajíčka a děti je 
musí najít. 

Oblíbeným honem na vajíčka je Cadbury Easter Egg Hunt, který se tradičně koná na 
památkách spravovaných britskou památkovou organizací National Trust. Při Cadbury’s egg 
hunt nehledáte přímo čokoládová vajíčka, ale indicie schované většinou v zahradách té či 
které památky. Za pomoci jednotlivých indicií pak musíte vyřešit hádanku. Je to vlastně 
taková jakoby detektivní hra pro děti a když je hezké počasí, je to super výlet pro celou 
rodinu. Na konci odevzdáte své řešení organizátorům a pokud jste hádanku vyřešili správně, 
dostanete velké čokoládové vejce Cadbury. 

Závod kačenek – Easter Duck Race 

Závod kačenek je další anglickou velikonoční tradicí. Nejedná se o závod živých kačenek, jak 
byste se mohli z názvu domnívat, nýbrž o závod kačenek gumových, takových těch žlutých, 
se kterými si někteří z vás při koupání hrají ve vaně  Každý účastník si koupí očíslovanou 
kačku, přičemž se všechny “závodnice” hodí do řeky (většinou z nějakého místního mostu) a 
která doplave do cíle první, vítězí. Majitel vítězky obdrží nějakou cenu a vybrané peníze jdou 
na charitu. 

We wish you a happy Easter holiday  

Your teachers Andrea Ponechalová and Evžen Tarasiuk  

Můžete zasílat vypracované materiály e- mailem na:  

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

 

 

https://easter.cadbury.co.uk/
mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz


 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Téma: Opakování - notový zápis 

Odpověz na otázky: 

          1. Co je to nota? 

2. Kam píšeme noty?  

3. Jaké druhy not znáš? 

 

      Zopakuj si druhy not. 

                 

 

Řešení : 

1. Nota je základní grafický symbol v hudbě. 

2. Noty zapisujeme do notové osnovy. 

3. Nota celá, nota půlová, nota čtvrťová. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

https://slideplayer.cz/slide/2788250/
https://slideplayer.cz/slide/3371263/


 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Téma :  Konstrukční činnosti podle návodu 

Zadání  :     Vezmi papír A4 a slož vlaštovku podle návodu 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hajany.com/clanky/navody_-tipy_-zkusenosti/origami---navody---videa.html


 

 

ESTETICKÁ VÝCHOVA 

Příště si vyrobíme pexeso. Protože je před Velikonocemi, 

můžete si vyzkoušet zdobení vajíček nebo vyrobit různé 

velikonoční dekorace. 

VAJÍČKA S PAPÍROVOU DEKORACÍ 

Potřebujeme: odmaštěná a čistá vajíčka, nůžky, barevný papír 
(nejlépe barevné ubrousky) a lepidlo.  

Z barevných papírů vystřihneme jarní (květiny, broučky, trávu), 
velikonoční (zajíček, pomlázka, vajíčka) nebo jiné motivy, zadní stranu potřeme lepidlem a 
přitiskneme na vajíčko. To musí být umyté a dokonale usušené. 

ČERVENOHNĚDÁ VAJÍČKA  - BARVENÍ 

V CIBULOVÝCH SLUPKÁCH  

Potřebujeme: cibulové slupky, čím více, tím lépe), 

trochu octa, vodu, odmaštěná a čistá vajíčka 

Do hrnce dáme cibulové slupky, trochu octa a 
vodu, případně můžeme přidat silný černý čaj. Vše 
důkladně povaříme. Slupky scedíme a do hotového 
nálevu vložíme natvrdo uvařená vajíčka a v nálevu 
je necháme přes noc. Anebo dáme do hrnce slupky z cibule, vodu a ocet, krátce povaříme a 
během varu vložíme syrová vajíčka. Vše povaříme asi 5-8 minut a hrnec odstavíme z plotny. 
Uvařená vajíčka ještě do druhého dne ponecháme pozvolna stydnout a barvit v nálevu. 

Na vajíčko můžeme před barvením položit nějaký lístek rostliny a obalit vše obvazem nebo 
starými silonkami, zavázat a pak dát do nálevu. Pod lístkem zůstane vajíčko bílé. 

ZDOBENÍ VAJÍČEK SAMOLEPKAMI 

Postup: Obyčejnou samolepku přilepíme na obarvené vajíčko.  
Pokud budeme používat samolepku na vodní bázi, nejdřív ji 
vystřihneme z archu a namočíte na pár vteřin do teplé vody. 
Obrázek je natištěný na takové průhledné folii, která se vodou 
uvolní z podkladu. Pak obrázek přesuneme na vejce, vytlačíme 
vzduchové bubliny a necháme zaschnout. 
 



 

Tady najdete pár nápadů, jak se z papíru dají vyrobit 
jednoduché závěsné dekorace.  
Stačí vystřihnout z papíru vajíčka nebo zajíčky (nejjednodušší 
je udělat si jednu šablonu a pak už jen několikrát obkreslit. 
Vystřihnuté zajíčky a vajíčka obarvit nebo polepit a zavěsit na 
nit nebo šňůrku. Případně slepit vajíčka do tvaru věnce. 

 

 
 

  
 

                     

A tady 3 možnosti, jak vyrobit dekoraci z  roličky od toaletního papíru (pokud 

nemáte, stačí vystřihnout obdélník 10 cm krát 12 cm a na kratší straně slepit). 

       

 

Ať se vám výrobky povedou, krásné velikonoční svátky! 


