
Domácí příprava pro výuku  v 5. ročníku ZŠ Ibsenova v termínu 27. 4. - 30. 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
nebo facebook: ibsenova vojtasik

Po 27. 4.   Jazyk český 
procvičování a opakování učiva - Souvětí   
Věty v souvětí mohou být spojeny spojovacími výrazy a to :
spojkami =  ale, nebo, a, že, když, protože, kdyby, třebaže
zájmeny  =  kdo, co , jak, čí, který, jenž
příslovcem = kde, odkud, kdy
Před spojovacími výrazy ( kromě spojek a, i, nebo, ani) se píše čárka.
Čárka mezi větami v souvětí se píše vždy, když mezi nimi není spojovací výraz.

Po 27. 4.      Matematika   
procvičování a opakování učiva -    řešení - 
vypočítej a zapiš do sešitu:
  8,4 – 5,2   =    3,2
16,7 – 14,6 =    2,1
12,5 – 3,3   =    9,2
18,9 – 6,4   =                12,5
6,44 + 3,08 =    9,52
0,12 + 0,35 =    0,47
8,6   + 3,4   =  12
1,39 + 1,39 =            2,78 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Út  28. 4. Jazyk český 
procvičování a opakování učiva – řešení-
Věty jednoduché spoj do souvětí
Šli jsme pomalu. Cesta prudce stoupala. Šli jsme pomalu, protože cesta prudce stoupala.
Šla bych s tebou. Musím hlídat malou sestru. Šla bych s tebou, ale musím hlídat malou sestru.
Kolotoč se točil velmi rychle. Milanovi ulétla čepice. Kolotoč se točil velmi rychle, protože Milanovi ulétla 

čepice.
Půjdeme ještě hodinu. Dojdeme až ke stromům na obzoru.      Půjdeme ještě  hodinu a dojdeme až ke stromům na 

obzoru.

Út 28. 4.  Matematika 
procvičování a opakování učiva – řešení-
V knihkupectví prodali za uplynulý rok 13 467 kusů                13 467 . 297 = 3 999 699
pohádkových knih v průměru po 297 Kč.                                      
Jakou částku za prodej knih knihkupectví získalo? Knihkupectví získalo 3 999 699 Kč.

Porovnej pomocí matematických znaků 
(větší než, menší než, rovná se)
8,4     9,3 4,9     3,2 7,2     7,8    
2,9     1,5 2,8     1,7 3,8     3,8

Út 28. 4. Vlastivěda 
nové učivo-zapiš do sešitu:

Jihomoravský kraj 
Krajské město: Brno
Nížiny  : Dyjskosvratecký úval

Dolnomoravský úval
Hory  :     Drahanská vrchovina, 

Chřiby, Bílé Karpaty, Pálava                                    
Řeky : Jihlava, Svratka, Dyje, Morava                                
brněnský hrad Špilberk

                       hrad Špilberk v Brně



Města : Znojmo, Mikulov, Břeclav,
Vyškov, Hodonín

Průmysl         : potravinářský, těžební,  
strojírenský

Zemědělství  :            obiloviny, vinná réva, 
ovoce, zelenina, řepa cukr
chov ryb, prasat, drůbeže                                 Pálava s vinohrady

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St 29. 4. Jazyk český 
procvičování a opakování učiva - 
Vyhledej souvětí a zjisti z kolika vět se každé z nich skládá.
Jednou o zimní neděli neměli rodiče práci ani nás nenavštívila babička, proto šla naše rodina bruslit na rybník za 
městem. Šel i pes Pírko. On ovšem brusle nemá, ale to nevadí. Nemohl se nabažit běhání. Najednou jsme zaslechli jeho 
zoufalé kňučení, které vycházelo zpod ledu. Tu díru tam asi vysekali rybáři, aby ryby pod vodou měly vzduch. 
Tatínkovou zásluhou se dostal pes ven, potom však na něm mokré chlupy zmrzly, takže z něho byl dikobraz.

Řešení - 
Jednou o zimní neděli neměli rodiče práci ani nás nenavštívila babička, proto šla naše rodina bruslit na rybník za 
městem. Šel i pes Pírko. On ovšem brusle nemá, ale to nevadí. Nemohl se nabažit běhání. Najednou jsme zaslechli jeho 
zoufalé kňučení, které vycházelo zpod ledu. Tu díru tam asi vysekali rybáři, aby ryby pod vodou měly vzduch. 
Tatínkovou zásluhou se dostal pes ven, potom však na něm mokré chlupy zmrzly, takže z něho byl dikobraz.

St 29. 4. Matematika 
procvičování a opakování učiva- řešení -  
Daná čísla zaokrouhli na:  stovky, tisíce, statisíce stovky,         tisíce  desetitisíce      statisíce     
7 628 372 7 628 400      7 628 000      7 630 000        7 600 000       
4 351 906 4 351 900      4 352 000      4 352 000        4 400 000       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čt 30. 4. Jazyk český  
procvičování a opakování učiva-  
Do textu doplň vhodné spojovací výrazy:
V pohádce O hloupé havířce se vypravil havíř do světa,…...našel hloupější ženu,…….měl doma.
Ošidil lakomou statkářku……...povedlo se mu oklamat i bohatého šlechtice.
Prodal staré pekařce recept na omládnutí,……...spolu s celým městečkem se jí vysmál,………..běhala v noční košili 
kolem náměstí.
……...našel lidi hloupější, ……….mu navíc dopomohli k majetku, vrátil se domů……….se svou ženou se usmířil.

Řešení - 
V pohádce O hloupé havířce se vypravil havíř do světa ,aby..našel hloupější ženu, než..měl doma.
Ošidil lakomou statkářku a..povedlo se mu oklamat i bohatého šlechtice.
Prodal staré pekařce recept na omládnutí, ale..spolu s celým městečkem se jí vysmál, když..běhala v noční košili kolem 
náměstí.
Když..našel lidi hloupější, kteří..mu navíc dopomohli k majetku, vrátil se domů a..se svou ženou se usmířil.

Čt  30. 4. Matematika
procvičování učiva a opakování učiva řešení -

římské číslice: používají se k zápisu letopočtů, objevují se v názvech filmů, knih, kapitol v knize
1 = I, 2 = II, 3 = III, 4 = IV, 5 = V, 6 = VI, 7 = VII, 8 = VIII, 9 = IX, 10 = X
50 = L, 100 = C, 500 = D,  1000 = M
 
zapiš římskými číslicemi: 
35,     27,     11,      56, 20,   40 XXXV,   XXVII,   XI,    LVI,   XX,  XL

zapiš :
V,       III,     XII,     IV,      I,       CI pět, tři, dvanáct, jedna, pětsetjedna



Čt  30. 4. Vlastivěda 
opakování učiva- pracuj s mapou a učebnicí řešení-
Jak se jmenují dvě velké nížiny Jihomoravského kraje? Hornomoravský úval, Dyjsko-svratecký úval
Vyjmenuj aspoň tři pahorkatiny Jihomaravského kraje. Pálava, Chřiby, Bílé Karpaty
Vyjmenuj města s historickými památkami Jih. Kraje. Brno, Mikulov, Lednice, Znojmo,Vranov nad Dyjí
Vyjmenuj aspoň 3 průmyslová města Jihomor. Kraje. Brno, Břeclav, Hodonín, Výškov, Rousínov, Hustopeče
Jaký je průmysl Jihomoravského kraje? Potravinářský, těžební, strojírenský.
Které plodiny se nejvíce pěstují na jihu Moravy? Obiloviny, ovoce, zelenina, cukr, řepa, vinná réva

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

Pá 1. 5.  Státní svátek  

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

PŘÍRODOVĚDA (týden 27.4. – 30.4.2020)

Vyučující: Mgr. Kaločová Barbora

Můžete mě kdykoliv kontaktovat: KalocovaB@seznam.cz, Facebook: Barča Kaločová

1. OPAKOVÁNÍ MINULÝ TÝDEN (opiš si otázky do sešitu a pokus se na ně odpovědět)

a) Kolik smyslů má člověk?

b) Jak se nazývá orgán zraku?

c) Jak se nazývá orgán sluchu?

d) Rohovka, duhovka a sítnice patří ke kterému smyslovému orgánu?

e) Jaké máme čtyři základní chutě?

f) Kladívko, kovadlinka a třmínek patří ke kterému orgánu?

2. OPAKOVÁNÍ Z PŘEDCHOZÍHO UČIVA 

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



Zkus si obrázek překreslit do sešitu a popsat obrázek (nápověda: ledviny, močovody, močový měchýř, mo-
čová trubice)

 

3. SPRAVNÉ ODPOVĚDI

1. Opakování z minulého týdne

a) 5

b) orgán zraku – oko

c) orgán sluchu – ucho

d) k oku

e) sladká, slaná, kyselá a hořká

f) k uchu

2. Opakování z předchozího učiva

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

Popis obrázku: 



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 27.4. 2020 do 30. 4. 2020 

I. Řešení cvičení z     minulé hodiny:

1 a) Přepiš a přeložte tyto věty do sešitu:  ŘEŠENÍ
Vzor: Máš rád judo Do you like judo?

Máš ty rád čokoládu? Do you like chocolate?
Máš ty rád kávu? Do you like coffee?
Máš ty rád fotbal? Do you like football?
Má ona ráda jablka? Does she like apples?
Má ona ráda džus? Does she like juice?
Má on rád tennis? Does he like tennis?
Mají oni rádi zmrzlinu? Do they like ice –cream?
Mají oni rádi ryby? Do they like fish?

1 b) cvičení: doplňte krátkou odpověď a celé cvičení přepište do sešitu.   ŘEŠENÍ

Do you like football? No, I´don´t
Does she like chocolate? Yes, She does
Do they like ice- cream? Y es, They do
Does he like pizza? No, He doesn´t 
Does he like fish? Yes, He does
Do you like apples? No, I´ don´t

3 c) Odpověz podle pravdy ( sebe ) na tyto otázky:  ŘEŠENÍ VZOR
Do you like fish? No, I don´t
Do you like hamburgers? Yes, I do
Do you like football? Yes, I do
Do you like school No, I don´t
Do you like judo?  No, I don´t



Opakování přítomný čas prostý:

Dnes si zopakujeme přítomný čas prostý, pro  který platí stejná pravidla při tvorbě vě , jako u 
slovesa like

II. A) Opakování slovní zásoby- přepiš do sešitu

draw /dro/  kreslit
write / rajt/ psát
play football / plej futbol/ hrát fotbal
dance / dens/  tančit
cook /kuk/ vařit
drink /drink/ pít
eat/ít/ jíst
read/ríd/ číst
Watch Tv/voč tí ví/ sledovat televizi
Wash/ voš/ umýt,prát, omýt, smýt
tea/tí/ čaj
letter /letr/ dopis
picture /pikčr/ obrázek
sandwich/sendvič, chlebíček
book /buk/ kniha
every day /evri dej/ každý den

II. Kladná oznamovací věta :

II. B) VÝKLAD: všechny osoby mimo 3. osobu jednotného čisla
(osoby: I –já, You- ty/vy, They- oni, We-my)

Osoba je někdo kdo ve větě něco činní například já , on atd.

a) Osoba (kdo) sloveso (co ) ostatní (co) určení  času (kdy)

I play football every day.

Já hraji fotbal každý den

b) Cvičení: přepište i s překladem do sešitu

Vzor: Oni jezdí na kole každý den. They ride a bike every day.
Oni vaří každý den. _________________________

My pijeme čaj každý den. _________________________

Ty jíš sendviče každý den. _________________________

Vy hrajete fotbal každý den. _________________________



Informatika 5. třída, Mgr. David Otipka

Pokyny k práci do předmětu informatika: 

Kdy: od 27. 4. – 30. 4. 2020

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Napište 2 základní části počí-
tače.

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook: ibsenova otipka

 








