
Domácí příprava pro výuku  v 5. ročníku ZŠ Ibsenova v termínu 13. 4. - 17. 4. 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

Po 13. 4.                  Velikonoční pondělí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Út  14. 4. Jazyk český 
opakování učiva -
vymysli si 1 větu jednoduchou : řešení:
 s podmětem holým : Sluníčko svítí. 
 s podmětem rozvitým : Silný vítr fouká.
 s podmětem několikanásobným: Krávy, telata i ovce se pasou.
 s podmětem nevyjádřeným: Udělal velkou pomlázku.
vymysli si 1 větu jednoduchou: řešení:
 s přísudkem holým: Lucka četla.
 s přísudkem rozvitým : Lucka četla básničku.
 S přísudkem několikanásobným Lucka četla pohádku a recitovala básničku.

 řešení minulých úkolů-
Autobus odjel. Pavel přinesl vodu. Maminka už navařila. Zeměkoule se otáčí. Loďka pluje.

Veliký obraz, v těžkém sněhu, syté barvy, mladé stromky, pro leštěný nábytek,
pod dřevěným stolem, před naší školou, u zelené žáby, v přeplněném autobuse , ze zamčené skříně

Út 14. 4.  Matematika 
opakování učiva-
popiš z jakých částí se skládá desetinné číslo 3,64      řešení:

( 3 celé číslo, desetinná čárka, 6desetiny, 4 setiny)
řešení minulých úkolů-
vypočítej zpaměti: řešení:                 řešení:
14 . 4 = 56 65 – 15 =   50
16 . 3 = 48 77 -  24 =  53
13 . 6 = 78             108 -  66 =   42

zapiš desetinná čísla:
jedna celá tři desetiny 1,3
dvě celé sedm desetin 2,7
sedm celých osm desetin     7,8
šest celých pět setin 6,05
pět celých dvě setiny    5,02 
 
0,4 + 0,2 = 0,6 1,1 + 0,7 = 1,8 0,4 + 1, 3 = 1,7 1,2 + 1,2 = 2,4 2,3 + 0,4 = 2,7 3,2 + 0,7 = 3,9 2,0 + 1,3 =3,3

Út 14. 4. Vlastivěda 
opakování učiva- řešení-
Jaké typy půd se v ČR nacházejí? Který typ je nejúrodnější = černozem – obsahuje nejvíce humusu = živin

Černozemě – Polabská nížina, Jižní Morava, Haná
Hnědozemě – Jižní Čechy, Morava
Podzoly – podhorské a horské oblasti

řešení minulých úkolů-
1) Jak se jmenuje největší kraj ČR? Středočeský
2) Jak se jmenuje nejmenší kraj ČR? Karlovarský
3) Jak se jmenuje největší řeka, která protéká Karlovarským krajem? Do které řeky vtéká? Ve kterém kraji ČR?

Ohře. Vtéká do Labe. V Ústeckém kraji.
4) S kterými kraji sousedí kraj Královehradecký? Jak se nazývá největší rekreační středisko v tomto kraji?

S Ústeckým, Středočeským, Pardubickým. Špindlerův Mlýn.
5) Jak se jmenuje krajské město Jihočeského kraje?

České Budějovice.
6) Protéká řeka Labe Pardubickým krajem?  Ano.



St 15. 4.Jazyk český 
opakování učiva- přívlastek
 Co ve větě rozvíjí? . Jak se na něj ptáme? řešení- 

Rozvíjí podmět
Jaký? Jaká? Jaké? Který? Která?Které? Čí?

řešení minulých úkolů-
Náš malý Filip tahal neúnavně své boby do prudkého kopce v sadu. S hlasitým výskáním sjížděl dolů. Nevadil mu silný
mráz, vítr ani zatažená obloha. Navečer se vrátil do svého pokoje. Červené tváře mu jenom hořely. U večerníčku usnul 
velkou únavou.

Napiš, jak se nazývá větný celek, který má jednu základní skladebnou dvojici.     = Věta jednoduchá.
 Napiš, jak se nazývá větný celek, který má více základních skladebných dvojic.  = Souvětí
 

St 15.4. Matematika 
opakování učiva-
se sourozenci hrej na „Bumbrlíka“ = opakování malé násobilky zpaměti
zopakuj si rovná se , větší než, menší než 4   4            8   6           9     121          6     5,5        1    0,7
oprav si nebo dopiš úkoly z minula

řešení minulých úkolů-
seřaď vzestupně: 0,99     1,56   3,2   5,48   6,01   7,62   8,66    9,8    12,04     16,01

seřaď sestupně:  43,01   15,81  11,32   9,9    8,05   6,99    4,9     3,2    0,56

428 567 + 1 256 439 =   1 685 006             4 937 256 + 891 075 =   5 828 331          7 452 931 + 3 675 824 = 11 128 755
      
2 372 056 – 948 322 =   1 423 734                547 380 – 254 093 =       293 287          5 402 001 – 3 293 405 =  2 108 596

      347 775                                 59 654                                                        2 344 251 
         .     46               . 12           .         4
  ---------------          –---------                                  ---------------
   2 086 650         119 308       9 377 004
 13 911 00                                  59 654
-----------------                          --------------
 15 997 650         715 848

  67 549 :  34 =   1986      1986             67 524                                   778 906 : 8 = 97 363     97 363         778 904
  33 5                                  .  34                +  25                                     58                                   .     8         +        2
    2 94                             ---------           ---------                                      29                              ----------       ----------
       229              7 944             67 549                                         50                           778 904         778 906   
         25                           5958                                                                      26 
           ---------                                                                      2
                                        67 524

Čt 16.4. Jazyk český  
opakování učiva-  
Zopakuj si co víš o číslovkách řešení-

Jsou to slova číselného významu
a) určité – označují přesný počet = můžeme je vyjádřit číslicemi
b( neurčité – neoznačují přesný počet = nemůžeme je vyjádřit číslicemi

řešení minulých úkolů-
- přečtěte číslovky určité 
- přečtěte číslovky neurčité
I když jsi obklopen dvěma nebo třemi zvířaty, nebo dokonce ještě mnoha želvami navíc – co je to proti jedné výstavě, 
kde bylo psů bezpočet? Potkal jsem se tam alespoň s dvacatero psích ras. V devátém kruhu se předvádělo osm chrtů. 
To ovšem nemluvím o třech vlkodavech. Nebo i jich bylo kolem osmi ? Řítili se na dvou nohou, jak je pánové strhávali



na zadní za obojky. Několik pánů ujíždělo za tahounem po čtyřech. Druhou část výstaviště jsem pak rovnou nazval U 
Čtyř pudlů. Čtyřem pudlům tam šlechtilo kožich čtvero psích kadeřnic.
Včera začala krutá zima. Temná obloha byla zatažená. Chvílemi foukal ledový vítr. Honil pár sněhových vloček. 
Zamrzlý rybník zůstal opuštěný. Na malém kopci za vsí také nikdo nebyl.

doplňte s nebo z
Z potůčku se stane řeka. Přeplavali z jednoho břehu na druhý. Byl jsem na fotbale  s tatínkem. Turisté vyšli z města. 
Vezmi si s sebou svačinu. Honil jsem se s  Azorem. Z komína stoupal černý dým. Z prvního řádku vypište příslovce. 
Vyndej ruce z kapes. Jen neradi jsme se s mořem loučili. Přines knihy z knihovny. Klárka vyndala čokoládu z obalu. 
Mám rád řízek s bramborovou kaší. Vezmi si ty šaty s květinovým vzorem. Lenka zpívá s doprovodem klavíru. 

k předložkám doplň náležitý tvar podstatných jmen
pes štěká na(dvoře)   pes štěká před boudou        pes štěká za domem
pes štěká  u potoka          pes štěká pod můstkem      pes štěká ve stodole
hoď míč do koše            hoď míč na cíl   hoď míč za branku

Čt  16. 4. Matematika 
opakování učiva-
jaké jednotky známe a můžeme převádět? řešení- 

hodiny, minuty, vteřiny
tuny, kilogramy, dekagramy, gramy
litry, decilitry, centilitry

řešení minulých úkolů-
- vypočítej pod sebou :
1 545 786  2 540 823 
+   65 098                                            - 1 005 597
------------- –------------
2 196 674  1 535 226
Na výrobu deseti pudinků je třeba 5 litrů mléka. Kolik litrů mléka bude potřeba na výrobu  30 pudinků?, 50 pudinků?.
   Kolik zaplatíš za mléko, stojí li 1l 16 Kč?
Na výrobu 30 pudinků bude třeba (30:10=3x 5 =15 litrů) mléka a zaplatí  se (16 x 15 =240 Kč.)
Na výrobu 50 pudinků bude třeba (50:1O=5 x 5 =25 litrů) mléka a zaplatí se (16 x 25 = 400Kč)

- převeď na gramy: 4kg = 4 000g, 2kg350g= 2 350g, 5kg64g= 5 064g, 12kg781g = 12 781g, 25kg= 25 000g, 
0,650kg= 650g, 3.250kg = 3250g

- převeď na kilogramy: 6 000g= 6kg, 7t = 7 000kg, 3t24kg = 3 024 kg, 17 000g= 17Kg, 10t632kg = 10 632 kg

- převeď na tuny: 3 000kg= 3t, 15 000kg = 15t, 45 000kg= 45t,  74 000kg= 74 t

Čt 16. 4. Vlastivěda 
opakování učiva- řešení-
Jak stát chrání přírodu v naší zemi? Vydává zákony, vyhlášky, směrnice, nařízení, příkazy, zákazy Buduje národní 
parky, chráněná krajinná území, rezervace, naučné stezky……
Vyjmenuj 4 NP Krkonošský národní park = KRNAP

Národní park Šumava
Národní park České Švýcarsko
Národní park Podyjí

řešení minulých úkolů-
pracuj s mapou a sešitem
Jak se jmenuje nejvyšší vrchol Slavkovského lesa? Lesný 934m.n.m
Jak se jmenuje řeka, která protéká Karlovými Vary? Teplá
Do které řeky vtéká? Ohře
Která 3 města Karlovarského kraje jsou lázeňská? Františkovy lázně, Mariánské lázně, Karlovy Vary
S kterými kraji kraj Karlovarský sousedí? Ústecký, Plzeňský

vypracuj do sešitu: pracuj s mapou i knihou
Jak se jmenuje řeka protékající Prahou? Vltava
Která zařízení v Praze slouží turistům? Metro, letiště, nádraží, divadla, sportoviště, 

obchody, restaurace, muzea, kulturní památky... 



S kterými městy je Praha spojena dálnicí ? Ostrava, Brno, Plzeň + hlavní města Evrop.států
Jak se jmenuje řeka protékající Děčínem? Labe
Vyjmenuj aspoň 4 řeky Středočeského kraje Labe, Vltava, Sázava, Berounka
Vyjmenuj aspoň 4 města Jihočeského kraje České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň, Jindřichův Hradec
Ve kterém kraji leží město Cheb? Karlovarském
Jak se nazývá státem chráněné území v Krkonoších? KRNAP – Krkonošský národní park
Jak se nazývá pohoří v Ústeckém kraji? Krušné hory, České středohoří, Lužické hory
Ve kterém městě je výroba automobilů Škoda? Mladá Boleslav

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pá 17. 4. Jazyk český  
opakování učiva- řešení-

Co víš o zájmenech? Jsou  slova, která zastupují podstatná jména, přídavná jména a číslovky
   máme zájmena osobní – já,ty,on,ona,ono,my,vy,oni,ony,ony

přivlastňovací – můj,tvůj,jeho, její, náš,váš, jejich
ukazovací – ten, ti, tato, toto, tento, tyto, takový, ty, ta
tázací – kdo, jaký, který, co,, která, čí
neurčitá – někdo,něco, kdosi, něčí
záporná – nikdo, žádné, nic

řešení minulých úkolů-
Vyhledej ve cvičení přívlastky vyjádřené přídavnými jmény a přečti je spolu s příslušným podstatným jménem:

Jirka měl v aktovce sešity, učebnice, penál a malou svačinu. Paní učitelka přinesla sešity a my jsme nedočkavě čekali, 
až uvidíme známky. Pavlovi moc nejde pravopis, proto bude chodit na doučování. Čekám, že mi odpovíš. Výtvarný 
kroužek uspořádal výstavu, na které nás mladí výtvarníci překvapili pěknými obrázky a veselými karikaturami 
spolužáků.

V sobotu odpoledne byl dětský karneval. To byla podívaná! Muchomůrek s červenými klobouky vyrostlo na parketě 
alespoň dvacet sedm. Patnácti kovbojům  nestačil sál, a tak se proháněli i po jevišti, až čtyřem princeznám pošlapali 
vlečky. Jedné malé čarodějnici bylo smutno. Pět Karkulek si navzájem prohlíželo své košíčky. Dvěma tenistkám se 
podařilo shodit míčkem šaškovi čepici. Malá Evička se lekla dvou čertíků. Oba čertíci však byli velice hezcí a milí.
- číselný údaj v závorce vyjádři slovně
- slova v závorce dej do náležitého tvaru

napiš aspoň 5 vět o tom,jak se máme správně chránit proti infekční chorobě (jakékoliv)
Musíme dodržovat nařízení vlády a hygieniků.
Musíme si pořádně mýt ruce.
Nesmíme si rukama zbytečně osahávat obličej.
Musíme nosit hygienickou roušku.
V obchodě musíme dodržovat rozestupy od sebe aspoň 2 metry.

Pá 17. 4. Matematika 
opakování učiva- 185 minut
                    70 minut na hodiny 1hod 10minut
jak dlouho trvá velká přestávka? 30 minut

      
řešení minulých úkolů-
-procvičování:
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?
4,5 + 2,5 = 7,0  V poledne byla venkovní teplota vzduchu 7 stupňů Celsia.

8,45 – 7,20 = 1,25 7,89 – 5,19 = 2,70 6,09 – 3,07 = 3,02

12,94 – 3,60 = 9,34 40,25 – 0,25 = 40 48,18 – 48,06 = 0,12

zapiš  čísla pomocí slov:
    607 009 -      šest set sedm tisíc devět
 1 106 025 -      milion sto šest tisíc dvacet pět     
      20 032-       dvacet tisíc třicet dva



- vypočítej se zkouškou:
11 967 : 24 =   498      498            11952 148 613 : 22 =   6 755       6755               148 610
  2 36                      .  24            +   15                        16 6                                 .   22               +         3
     207                        -------          –------                         1 21                               --------         --------------
       15                        1992           11967                             113                          13 510              148  613
                                   996                                         3                        135 10
                                  --------                                                                               ---------
                                11 952                                                                                148 610

680 963 : 14 = 48 640       48 640      680 960               32 677                  788 309              1 398 067 
120                                   .       14       +        3                  .   56                   .       44               .            5
     89                          ---------------     ----------              ………                 -----------             -------------
       56                             680 960      680 963               196 062               3153236              6 990 335
         0                                                                         1 633 85               3153236
           3 –---------- –------------      
                                                                                     1 829912             34685596 
    

              

- vypočítej:
  328 809                                   64 791                                         109 
.            2                                  .      42                                   .      224

–--------                      --------                          -----
  657 618                                  129 582                                        436
                                               2591 64                                        218
                                              -----------                                      218
                                              2 721 222                                  -----------
                                                                                                 24 416

vypočítej a proveď zkoušku:
1 673 874 : 67 =  24 983      24 983             1 673 861            757 304 : 22 =  3 4 422        34 422            757 284            

  333                                     .      67            +          13              97                                          .    22             +      20
     658                                 -----------          –------------               93                                       ---------         -----------
       557                               174 881             1 673 874                   50                                   68 844           757 304
         214                           149 898                                                     64                              68 844
           13                          –-----------                                                   20                             ----------
                                         1 673 861                                                                                     757 284     

                                   

 62 002 : 3 =20 667        20 667
   20                                .         3
     20                            -----------
       22                            62 001   + 1 = 62 002
         1

S dotazy a komunikaci se mnou se obracejte na e-mail: h.vojtasik seznam.cz 
nebo tel: 605 519 523



PŘÍRODOVĚDA (týden 13.4. – 17.4.2020)

Vyučující: Mgr. Kaločová Barbora

1. OPAKOVÁNÍ (spoj co k sobě patří a přepiš do sešitu)

a) Jakou krev a odkud kam vedou tepny?             1) v tenkém střevě

b) Jakou krev vedou a odkud kam žíly?                 2)obranyschopnost organismu                       

c) K čemu slouží žaludek?                                         3) podání cizí krve při velké krevní ztrátě

d)K čemu slouží červené krvinky?                           4) ze srdce, okysličenou krev

e) K čemu slouží krevní destičky?                           5) k natrávení potravy žaludečními šťávami

f) k čemu slouží bílé krvinky?                                  6) odkysličenou krev do srdce

g) Kde probíhá hlavní trávení?                                7) k zastavení krvácení

h) Co je to transfúze krve?                                       8) k přenosu kyslíku a oxidu uhličitého

Seřaď, jak postupuje potrava postupně trávicí soustavou:

tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, dutina ústní, jícen, hltan, konečník

Opověz ano/ne, zkus větu opravit, tak aby dávala smysl.

a) Hlavní vstřebávání živin probíhá v konečníku.     ano/ne

b) V žaludku najdeme kyselinu chlorovodíkovou.     ano/ne

c) Bez jater se jinak zdravý člověk úplně obejde.     ano/ne

d) Cukrovka je onemocnění slinných žláz.                ano/ne

e) V tenkém střevě jsou umístěny klky, pomocí kterých se živiny vstřebávají do krve.      ano/ne

f) Zdravá životospráva je pro člověka velmi důležitá.     ano/ne

g) Jícen člověka měří až 3 metry.    ano/ne

2. NOVÉ UČIVO (nadpis do sešitu, opsat si)



Vylučovací soustava

- v lidském těle vznikají rozmanité odpadní látky, které z něj odvádí vylučovací soustava

- tvoří ji: ledviny – močovody – močový měchýř – močová trubice (z ledvin se moč dostává do dvou mo-
čovodů, poté do močového měchýře a jedou močovou trubicí z těla ven)

- v ledvinách se tvoří moč, zdravý jedinec má 2 ledviny (člověk může žít i s jednou ledvinou)

- voda je důležitou složkou lidského těla, umožňuje rozvádění živin v těle a vylučování nepotřebných a 
škodlivých látek prostřednictvím moči

- je důležité přijímat dostatek tekutin, aby se škodlivé látky v těle nehromadily

NAKRESLI SI TENTO OBRÁZEK S POPISKY DO SEŠITU

 

3.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI – zkontroluj si cvičení 1

Co k sobě patří: a-4, b-6, c-5, d-8, e-7, f-2, g-1, h-3

Cesta potravy: dutina ústní – hltan – jícen – žaludek – tenké střevo – tlusté střevo – konečník

Ano/ne: 

a) – ne – pozor - hlavní vstřebávání živin probíhá v tenkém střevě

b) – ano

c) – ne – pozor – bez jater nemůže nikdo přežít

d) – ne – pozor – cukrovka je onemocnění slinivky břišní

e) – ano

f) – ano



g) – ne – pozor – jícen měří u dospělého cca 24 cm

Informatika 5. třída, Mgr. David Otipka

Pokyny k práci do předmětu informatika:

Poznámky:

 Milý žáci zadávám vám znovu práci z minulého týdne. Z důvodu, že jsem vám tuto práci zadal 
omylem minulý čtvrtek, kdy byli velikonoční prázdniny.

S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na :

E-mail: ibsenova.otipka@seznam.cz

Facebook: ibsenova otipka

Kdy: od 14.4 do 17. 4. 2020 

Řešení z předchozích hodin, přečíst a zapamatovat,

textový editor je program, který slouží k úpravě textu

chat je komunikace prostřednictvím počítače (informačních technologii), probíhá v tom okamžiku 
,kdy chatuji.

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 . 14. 2020 do 17. 4. 2020 
Tento týden budeme  pokračovat v opakování látek z minulých hodin

I. Sloveso like :

1a) Řešení předešlých+ cvičení: pozorně si pročti řešení a zvláště pravidlo kdy se přidává 
koncovka ( u kterých osob She- ona, He –on, It- ono/to) – s k slovesu like



1b)cvičení: přeložte tyto věty a přepiš do sešitu:
Ona má rada čokoládu.___________________________________________________
Ty máš rád kuře.________________________________________________________
My máme rádi jablka._____________________________________________________
Oni mají rádi sport._______________________________________________________
My máme rádi ryby.______________________________________________________

1c) napiš do sešitu 5 vět, co mají rádi tvoji sourozenci nebo rodiče.

2 a) Řešení předešlých+ cvičení:



Zbytek 1. Sloupce: 2. sloupec

I like footbal I like judo

I don´t like running I don´t like tennis

I like sumo I like swimming

I don´t like bowling I don´t like jogging

I like baseball I like golf

I like basketball I like gymnastics

2b) Cvičení: Přeložte tyto věty a přepiš do sešitu:
Nemám rád fotbal._____________________________________________
Nemám rád plavání.____________________________________________
Mám rád bowling._____________________________________________
Mám rád tenis.________________________________________________
Nemám rád basketbal.__________________________________________

3 c) připomeň si tvoření záporu u slovesa like podle osob:
 

3 d) Napiš do sešitu tyto věty i s překladem:
On nemá rád jablka._________________________________________________
Ty nemáš rád sport.__________________________________________________
My nemáme rádi zmrzlinu._____________________________________________
Ona nemá ráda ryby._________________________________________________.




