
Ahoj páťáci! 

Doufám, že jste si Velikonoce aspoň trochu užili. 

Dnes si znovu ukážeme písemné dělení dvojciferným číslem.  

Pokud vám to nejde, nevadí. Budeme to opakovat ve škole. 

4729 : 20 = 236 

  72 

  129 

        9 

Slovní instrukce: 

Zatrhneme 47 a počítáme 47 : 20 je 2. Dvojku napíšeme 

hned za znaménkem =. Pak počítáme dále 2 · 20 je 40 a 

kolik chybí do 47? A 7. Zbytek 7 napíšeme pod číslo 7. 

Zatrhneme a sepíšeme k číslu 7 číslo 2 a vznikne nám 72 

a počítáme 72 : 20 jsou 3. Napíšeme za = 2 ještě 3 a už 

tam máme číslo 23. Zase počítáme 3 · 20 je 60 a kolik 

chybí do 72? A 12. Napíšeme 12 pod 72. Zatrhneme 9 a 

sepíšeme ji k 12. Počítáme 129 děleno 20 je 6. Určíme 

zbytek. 6 krát 20 je 120, do 129 zbývá 9.  Výsledek tedy je 

236 zbytek 9.  

 

A teď si příklad opište do sešitu, zkuste postupovat při opisování podle návodu. 

PÍSEMNÉ DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM ČÍSLEM 

4729 : 20 = 236 
  72 
  129 
        9 

Zkoušku děláme tak, že si výsledek vynásobíme číslem, kterým jsme dělili.  

Tedy 236 krát 20. 

 

Zkouška:       236               Ještě přičtu zbytek 9.  

                        ·20                2720 + 9 = 2729 

                       000 
                         472   
                     4720 
Pokud chcete, můžete se podívat na dělení dvojciferným dělitelem na dalších videích. 

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw 

https://www.youtube.com/watch?v=RAMVdzU8uQE 

https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0 

https://www.youtube.com/watch?v=Lmypj5RJAG4 

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw
https://www.youtube.com/watch?v=RAMVdzU8uQE
https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0
https://www.youtube.com/watch?v=Lmypj5RJAG4


Co ale budeme potřebovat pořád, je násobení dvouciferným číslem. To jste uměli už loni.  

A teď je vhodná doba pořádně to procvičit. 

 

Podívejte se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw 

 

Opište si vzorový příklad (jen to červeně): 

 

         56 
        ·23 
       168 
     112 
     1288 
 

Nejprve postupně vynásobíme 6 a 5 číslem 3. Pak 6 a 5 vynásobíme číslem 2. 
Výsledek vždy začínáme psát pod číslo, kterým násobíme. V našem případě to 
znamená, že začneme výsledky násobení dvojkou psát pod číslo 2. Počítáme 2 · 6 je 
12, napíšeme tedy 2 a 1 jde dále. Pak už jen spočítáme 2 · 5 to je 10, 10 + 1 je 11. 
Napíšeme 11 před číslo 2 a vyjde nám 112. Teď znovu vše podtrhneme a sečteme. 
Prázdná místa počítáme tak, jak by tam byla 0. 

 

A malé opakování (i pro Jasona a Vanesu).  

Opište a zkuste spočítat. Nakonec zkontrolujte a napište si  

 

Sčítání (+) 
 

    2567                   6328                 5789               1780  

    4654                   2653                 3421               8639 

 

Odčítání (-) 
 

     7645                         4567                9769                  8982 

   - 3278                        - 986              - 7860                - 6493       

 

Násobení (·) 
 

  564                  367                       78                     279 

 ·    4                    · 7                    ·  36                    ·  39 

 

Dělení (:) 
 

7528 : 8 =                            5487 : 3 =                         9654 : 6 =                    6587 : 7 = 

 

Zkontrolujte si výsledky, jestli jste správně počítali 

Sčítání: 7221, 8981, 9210, 10419 

Odčítání: 4367, 3581, 1909, 2489 

Násobení: 2256, 2569, 2808, 10881 

Dělení: 941, 1829, 1609, 941. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw


PŘÍRODOVĚDA 

Dobrý den, sluníčka! Dnes si povíme něco o kůži. Pište jen to, co je červeně. 
 

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).  

Kůže je pružná, dokáže se natahovat. Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, řasy, obočí, 

nehty. 

O kůži musíme pečovat, musíme se pravidelně mýt, v létě používat opalovací 

krémy, jíst potraviny, které obsahují vitamin A (mrkev, rajčata, mléko) a vitamin 

B (obilí, mléko, maso, droždí). 
 

Kůže je velmi tenká. Přesto je složená ze tří vrstev. Vrstva, kterou vidíme, se nazývá pokožka. Pod ní 

je škára, ze které vyrůstají chlupy, vlasy. Jsou v ní cévy, potní žlázy a hmatová tělíska. Spodní vrstvě 

říkáme podkoží. V něm se ukládají tukové buňky. 

 
Podívejte se na pěkné video o kůži: https://www.youtube.com/watch?v=vdRxnEMkOkk 

A jestli se vám líbí cyklus filmu Byl jednou jeden život, tak tento díl je o kůži: 

https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4 

Užijte si zbytek týdne, dávejte pozor na sebe i na svou kůži  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vdRxnEMkOkk
https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4


ANGLICKÝ JAZYK    V. tř.    13.4.-17.4. 2020                Andrea Ponechalová,  Ing.Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, tento týden nebudete mít nové úkoly.  Vaším úkolem bude si vše zkontrolovat 

a opravit chyby, popřípadě si dopsat, co vám chybí. Pokud budete mít cokoliv napsané 

klidně mi to vyfoťte, a pošlete na email andrea.ponechalova@seznam.cz  nebo 

evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Take care of yourself! / opatrujte se! 

ŘEŠENÍ 

k pracovním listům. Pokud nemáte, zkontrolujte a dopište si!  

 

 

Ona je moje kamarádka. She is my friend. 

On není můj bratr. He is not my brother. 

Já jsem vyšší než John. I am taller than John. 

Mohu si půjčit fixy? Can I borrow felt-pens? 

Je slunečný den. It is sunny day. 

 

mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz
mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


 



 

 

 



Vlastivěda 5 – Kraje ČR  (R. Křístková) 

Jak jste si užili Velikonoce? Doufám, že i když svítí sluníčko, jste hlavně doma a venku jen na 
krátkou procházku a vždy s rouškou.   

Připomínám, že stále trvá úkol: VŠICHNI BUDOU UMĚT NÁZVY VŠECH KRAJŮ A KRAJSKÝCH 
MĚST ČR a budete umět na slepé mapě ČR napsat, 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 skupině školy nebo pište na můj email 
rkristkova@seznam.cz    

 

Do sešitu si napiš další kraj: 

8) Královéhradecký kraj         17. 4. 

 

 

- krajské město: Hradec 

Králové 

 

- PETROF - výroba klavírů a 

pianin  

- Safari park ve Dvoře Králové 

(projížďky mezi zvířaty 

upravenými turistickými 

autobusy) 

 

 

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


 ESTETICKÁ VÝCHOVA 

Ahoj páťáci! Předminule jste si mohli vyrobit DOMINO. Dnes si pomocí návodu můžete 

vyrobit PEXESO. 

Zase budete potřebovat jen čistý tvrdý papír, pravítko, tužku a fixy nebo pastelky.  

Nejdřív si nachystáme 20 čtvercových kartiček. Pexeso, které si můžete koupit, mívá 64 

kartiček. Ale pro rychlou hru je lepší menší počet. Pokud se vám výsledná hra bude zdát 

hodně rychlá a jednoduchá, můžete si vyrobit další kartičky. 

Budete potřebovat 
velký papír (A4). 
Pravítko nachystejte 
tak, aby na okraji  
byla přesně nula. 
A papír nahoře i dole  
rozdělíte po 5 cm. 

  
Protilehlé body  
spojte podle  
pravítka. 

  

Papír rozdělíte  
po 5 cm  
i po stranách. 
 

  

Spojíte vyznačené  
body tak, abyste  
dostali čtverce. 
A nakonec  
dokreslíte obrázky. 

  

 



Záleží na vás, jestli papír na kartičky nejdříve rozstříháte, a pak teprve budete kreslit obrázky, 

anebo začnete kreslením.  

Pokud používáte obyčejný papír (třeba ze sešitu), je lepší nakreslit nejdřív obrázky a potom 

zezadu nalepit další papír (třeba nějaký barevný nebo balicí, do kterého balíte dárky na 

Vánoce) a pak teprve nastříhat na jednotlivé kartičky.  

Kreslit můžete cokoliv – zvířátka, kytky, věci kolem vás, hrdiny z filmů…. Důležité je jen to, ať 

pokaždé nakreslíte dva stejné obrázky. Nemusíte malovat sami, můžete poprosit sourozence 

nebo rodiče, ať vám pomůžou nakreslit jednu nebo dvě dvojice. 

Pokud používáte fixy, zkontrolujte, jestli není obrázek vidět i ze zadní strany.  

 

Tady máte ukázky různých pexes pro inspiraci: 

 

 

Pravidla znáte, ale jen pro připomenutí: 

Všechny karičky se otočí zadní (rubovou) stranou nahoru. První hráč otočí 2 kartičky 

obrázkem nahoru a chvíli počká, aby se všichni mohli podívatr, co je na obrázcích. Pokud jsou 

obrázky stejné, vezme si dvojici k sobě a otočí další 2 kartičky. Pokud jsou obrázky jiné, otočí 

je zpět a jede další hráč. Vyhrává ten, kdo na konci hry má nejvíc dvojic.  

Pexeso si můžete zahrát také online, například na některé z těchto stránek:  

http://www.pexeso.net/online-hra?lang=cs&code=00DDA&size=64&p1name=Knihomol 

http://www.pexeso.net/deti 

https://www.pexeso-online.cz/hrat/detske/zvirata/?n=36&b=std&d=rect&p=h&f=&i=1 

Přeju hodně dobré zábavy! 

      

 

 

 
  

http://www.pexeso.net/online-hra?lang=cs&code=00DDA&size=64&p1name=Knihomol
http://www.pexeso.net/deti
https://www.pexeso-online.cz/hrat/detske/zvirata/?n=36&b=std&d=rect&p=h&f=&i=1


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, opět bude o něco kratší, po-velikonoční. 

Takže jsem vám nachystal učivo pouze na čtyři dny. Jelikož byste v tomto týdnu 

jistojistě psali 3. ČPP, jednu si nanečisto vyzkoušíte + v literatuře se podíváte na téma 

divadlo. 

Stále platí, že máte pilovat zadanou básničku!!!  Jinak samozřejmě aktivně čtete 

minimálně 30 minut denně jakoukoliv knížku, kterou máte rádi, případně máte 

v knihovně. 

Níže přikládám aktivity pro období mezi 13. 4. – 17. 4. 2020, které byste měli hravě 

zvládnout. 

K procvičení jste měli následující (řešení je červeně): 

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 (7) tašky chléb a (8) dvě housky. 

 Jarní vzduch se lehce vznášel nad loukami. 

 Ať (9) ten zápas vyhrajete! 

 Moucha bzz (10) a (8) už (6) seděla na (7) okně. 

 Jana si rychle (6) přinesla z (7) knihovny nové knížky. 

 Petr a (8) Pavel jsou dobří kamarádi, ale (8) někdy (6) se pohádají. 

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

 pomalu x rychle 

 těžce  x lehce/lehko (spíše knižní) 

 pozdě  x brzy/brzo 

 krátce  x dlouze 

 dole  x nahoře (píše se dohromady jako spřežka, ne jako předložkové                   

spojení – na hoře) 

 slabě  x silně 



3. Doplň i/y, nebo í/ý: 

stolek s křesly, poslední síly, zlaté tácy, zajímavé hlavolamy, pod pytly, pařezy, v hotelích, 

s automobily, s černými čápy, pohádka o Honzovi, dlouhé vlasy, pro krokodýly, sportovní 

kluby, mezi Španěly, nad úkoly, návštěva Jarmily, z Břeclavi do Ostravy vyjel rychlík, chutné 

salámy 

 

4. Doplň –mně-, nebo –mě-: 

V osamělém stavení nám nebylo příjemně. Tvou mylnou domněnku ti zřejmě nikdo 

nevyvrátil. S tamějšími obyvateli si dobře rozuměl. Venku se najednou setmělo. Dnes jsem to 

uměla na výbornou. U potoka rostly pomněnky. 

 

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 (VELIKONOČNÍ)  KRASLICE 

 JARO  ZAJÍČEK PRSKAVKA  STROMEČEK BAŇKA

 DÁREK 

MAZANEC  SLEPIČKA  VÁNOČKA  SILVEST KOSTEL 

(JEDNÁ SE O NEJVÝZNĚMNĚJŠÍ KŘESŤANSKÝ SVÁTEK, PROTO I KOSTEL) 

 

NOVĚ: Pokus se vypracovat zadání čtvrtletní písemné práce (jen na zkoušku – odpovědi 

budete mít opět uvedeny v dalším týdnu). Záměrně máte u každého úkolu ponecháno 

bodové ohodnocení, ať si pak můžete udělat představu, jak jste na to se svými znalostmi!  

 

1. V následujících větách podtrhni podmět a přísudek            10b 

 Přečti si knihu. 

 V tomto roce se naše třída zúčastnila matematické olympiády. 

 Na rybník přiletělo minulou neděli hejno labutí. 

 O jarních prázdninách pojede naše rodina na hory. 

 Na talíři ležela umytá jablka. 

 

2. Doplň správně -ě- nebo -je-:                7b 



 Sb_r starého papíru, řízek k ob_du, v_zd do továrny, ob_vil se u bratra, žlutý podb_l, matčino ob_tí, pes 

 přib_hl na písknutí.  

3. Doplň správně i/í nebo y/ý:              20b 

 Nedaleko b_valého ml_na stála s_pka. V době kruté z_m_ se zv_řata stahují k l_dským ob_dlím. 

 Bab_čka odjela r_chl_kem z Čáslav_ do Přib_slav_. Po Lab_ plul_ parník_. V_soko v horách létal_

 orl_. 

4. Doplň správně i/í nebo y/ý v koncovkách podstatných jmen:            9b 

Přijedu v neděl_, plavba po Lab_, nechutnalo to ani psov_, měl pevnou vůl_, ps_ štěkali, viděli jsme 

čáp_, oba poločas_ skončily, krásní motýl_, do truhl_. 

5. Urči slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména, …) v dané větě:         10b 

 Na malém dvorku běhaly děti a hrály si s míčem. 

6. U podtržených podstatných jmen urči mluvnické kategorie (pád, číslo, rod - životnost, vzor):         4b 

 Orli lovili drobné myši. ____________________________________________________________ 

 Přijedu za tebou vlakem. __________________________________________________________ 

 Uč se cizím jazykům. ____________________________________________________________ 

 Papoušek si čechral peří. _________________________________________________________ 

7. Označ přísudek a napiš jeho druh (slovesný, jmenný se sponou, jmenný):           4b 

 Tažní ptáci odletěli do teplých krajin. ____________________ 

 Maminka a tatínek byli dva týdny nemocní. _______________________ 

 Mladost radost. ____________________________ 

 Nenechal si vůbec s ničím poradit. ____________________________ 

8. Napiš v minulém čase, dej pozor na koncovku v l-ovém příčestí:            2b 

 Jestřábi létají vysoko na nebi. ___________________________________________________________ 

 Nová města se staví velmi rychle. ___________________________________________________ 

9. Urči mluvnické významy daných slov:               2b 

 nad lesem - ______________________________________________________________________ 

 tancovali bychom - ______________________________________________________________ 



10. Doplň správně vzory podstatných jmen:            12b 

 pes -    území -     otep -  

jestřáb -       kytara -     učitel -  

překážka -    drahokam  -   hráz -  

cibule -      nebe -     náves -    

  

 

           Celkový počet bodů: 80b 

            Dosaženo:  

 

80 bodů – 70 bodů: Jsi mistrem svého jazyka (1). 

69 bodů – 51 bodů: Český jazyk umíš znamenitě (2). 

50 bodů – 32 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat (3). 

31 bodů – 16 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk musíš ovládat lépe (4). 

15 bodů – 0 bodů: Tento test tě zaskočil, nevadí, zaměř se na zlepšení znalostí svého rodného jazyka (5). 

 

LITERATURA: DIVADLO (informace si zapiš do sešitu) 

Divadlo je druh umění, při kterém herci předvádějí na jevišti divadelní hru. 

Existuje mnoho forem divadla (pro naši potřebu pouze dvě): 

1. hudební divadlo – se vyznačuje zpěvem, případně i tancem, na jevišti (typy představení: 

balet, opera, opereta, muzikál, zpěvohra, taneční představení aj.) 

2. pohybové – se vyznačuje pohyby herců na jevišti (typy představení: činohra, tragédie, 

komedie, pantomima aj.) 

Zvláštním druhem divadla je divadlo loutkové – zde vystupují loutky, které jsou vedeny herci 

(v Ostravě máme Divadlo loutek Ostrava - https://www.youtube.com/watch?v=V7qoUV0Ygy4). 

Toto divadlo (ale napři i animaci) proslavil především Jiří Trnka: 

https://www.youtube.com/watch?v=g619nRhTgaA 

A NAKONEC? Podívejte se na tuto loutkovou pohádku, abyste si udělali lepší představu: 

https://www.youtube.com/watch?v=DcEeNPr1VXU 

https://www.youtube.com/watch?v=V7qoUV0Ygy4
https://www.youtube.com/watch?v=g619nRhTgaA
https://www.youtube.com/watch?v=DcEeNPr1VXU


Většina států má své NÁRODNÍ DIVADLO (u nás v Praze), ale i tzv. městská divadla – 

v Ostravě máme mnoho divadel (Národní divadlo Moravskoslezské, Divadlo Jiřího Myrona, 

Divadlo Petra Bezruče, Divadlo Mír…).  

 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE!  

 

 


