
MATEMATIKA 
Ahoj páťáci!                                     

Dneska budeme opakovat jen násobení pod sebou        

a ukážeme si, jak vypočítat obsah čtverce. 

Nejdřív řešení domácího úkolu  

 

 

 
Dneska budeme pokračovat násobením pod sebou. V učebnici na straně 59 si prohlédněte 
pod cvičením 1  vyřešený příklad 472 821 · 324 =      
Příklad si opište, a pokud máte doma pastelky, obtáhněte si čísla tak, jak jsou vybarvená 
v učebnici. Pak zkuste sami 59/2. 

 
 



A násobení se nám bude hodit i v další části dnešní lekce matematiky. Už umíte spočítat 

obvod čtverce (o = 4 · a), dneska si zopakujete, jak spočítat obsah čtverce. 

Tohle si POZORNĚ PŘEČTĚTE: 

 

ROZDÍL MEZI OBVODEM A OBSAHEM -  POZOR NA TO!!! 

Nejdříve obvod. Značíme ho o. 

Pro lepší představu si holky vzpomenou, jak vypadá zahrada a kluci si zase vybaví fotbalové 

nebo hokejové hřiště. 

Jestli pak holky víte, čím je zahrada ohraničena? (Jasně, kolem je PLOT.) 

Kluci, čím je ohraničeno hokejové hřiště? (Ano, jsou tam MANTINELY.) 

Plot a mantinely jsou vlastně obvodem 

Ohraničení (to, co je dokola) je obvod.  Většinou ho můžeme spočítat tak, sečteme délky 

všech stran. 

Ukážeme si to na čtverci. 

 O čtverci už víme, že má 4 strany a všechny jsou stejně 

dlouhé v tomto případě 5 cm. Vždy musíme počítat ve 

stejných jednotkách!! (cm, mm, m) 

Spočítat to jde dvěma způsoby: 

1) o = 5 cm + 5 cm + 5 cm + 5 cm 

o = 20 cm 

2) o = 4 · a 

o = 4 · 5 cm 

o = 20 cm 

 

 

A teď se podíváme na obsah, značíme ho S. 

Holky si zase představí zahrádku a kluci hokejové hřiště. 

Obsah je to, co je uvnitř (plocha). 

Holky, co je všechno uvnitř zahrádky?(tráva nebo květiny) 

Kluci, co je ohraničeno mantinely? (ledová plocha) 

Takže tráva a ledová plocha jsou tedy obsah. 

 

Použijeme zase obrázek čtverce.  

V našem čtverci je to 5 řádků s 5 čtverečky,  

dohromady 5 krát 5, tedy 25 čtverečků. 

 

Vzorec pro výpočet obsahu čtverce: S = a · a 

Dosadíme za stranu a = 5 cm. 

S = 5 · 5 cm² 

S = 25 cm² 

Píšu cm2, čtu centimetry čtvereční (protože počítám čtverečky, ne délku čáry)! 



 

Do sešitu si opište ze strany 129 cvičení 1. 

 

Za domácí úkol spočítejte 

129/4.  

 
 

Vždy nejdříve napište vzorec S = a · a S = a · a 

Pak místo strany a dosaďte její velikost S = 4 · 4  

Vynásobte, napište výsledek, nezapomeňte na jednotky S = 16 cm2 

Podívejte se na videa:               https://www.youtube.com/watch?v=HMY4atSWg0s 

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

Mějte se krásně a pište! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HMY4atSWg0s
https://www.youtube.com/watch?v=BfpdAZqjDUI


ČESKÝ JAZYK 

Milí páťáci, 

předešlý týden jsme opakovali cvičení ze skladby - „Určování podmětu a přísudku“ (ve 

všech jejich podobách). Mimo jiné jste si vše mohli procvičovat např. zde: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek. 

 

Stále platí, že mě můžete kdykoliv kontaktovat na mé e-mailové adrese nejen vy, ale i 

rodiče (pokud vám něco není jasné, případně chcete něco vysvětlit, funguji i jako 

moderátor FB stránek školy zde: 

https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLO

mvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc.  

ZATÍM TUTO MOŽNOST NIKDO NEVYUŽIL!!! Mailová adresa: 

alespavelka@seznam.cz 

Máme tady další týden, zaměříme se tentokráte na rozvíjející větné členy (RVČ), 

konkrétně na přívlastek. Opět si nejprve zkontrolujeme předešlý úkol (pokud nestíháte 

plnit úkoly podle týdnů, vůbec nevadí, najděte si vlastní „tempo“, ale vždy každý den 

něco do ČJ udělejte!  Konkrétní téma z literatury vám tentokráte nedám žádné! 

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

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

v knihovně (výběr záleží pouze na vás). Pokud máte možnost poslouchat i audioknihy, 

jen to toho!  

Níže přikládám aktivity pro období mezi 4. 5. – 8. 5. 2020 (bude opět státní svátek), 

které byste měli zvládnout. 

Kontrola předešlého úkolu z minulého týdne (pokud máš, zkontroluj si, pokud ne, 

můžeš ihned doplnit). 

 

Podmět a přísudek 

1. a) Podtrhni podmět a urči, jakým slovním druhem je vyjádřen 

Rodiče (podstatné jméno) mu to zřejmě povolí. Já (zájmeno) se s tím nedokážu smířit. 

Najednou se ve dveřích objevili oba (číslovka). Zraněný (přídavné jméno) byl 

okamžitě ošetřen. Nekouřit (infinitiv slovesa) je moderní. Zpívání (podstatné jméno) 

mě vždycky bavilo. Hřištěm se ozvalo hlasité hurá (citoslovce). Každé proč (příslovce, 

zájmenné příslovce) má své proto. Jeho ne (částice) zaznělo důrazně. 

b) Doplň: Podmět je v prvním pádě. 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek
https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLOmvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc
https://www.facebook.com/zsgebauerova/?eid=ARAIcL_9WGfV4xKioTVretCMTuTDqoLOmvk-YFX9geUWzJ23QD1ql5fROc1UdS3cUkkA3abKClhYQNNc


c) Jakými slovními druhy bývá vyjádřen? Nejčastěji podstatným jménem, ale i 

přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, infinitivem slovesa, příslovcem, částicí a 

citoslovci.  

 

2. Užij následující tvary slov ve větách jako podmět. 

krajina, cvičení, my 

Před námi se rozkládala líbezná krajina. 

Toto cvičení nám šlo velmi dobře. 

My jsme to nebyli! 

 

3. Urči podmět holý (H), rozvitý (R), několikanásobný (N) 

Stromy i keře se ohýbaly ve větru. ( N  ) 

Navštívil nás jeho kamarád. ( R  ) 

Potůček byl zamrzlý. ( H ) 

Na louce za vesnicí kvetly kopretiny a pampelišky. ( N ) 

Tatínek i maminka souhlasili s mým odjezdem. ( N ) 

Chlapci z naší třídy uspořádali turnaj ve stolním tenisu. ( R ) 

 

4. Přiřaď správný druh podmětu:  

Padá sníh.     nevyjádřený    

Nezlob! (TY)     všeobecný 

Hlásili to v rozhlase. (ONI)   vyjádřený 

       

5. Podtrhni přísudek a rozliš Př slovesný a Př jmenný se sponou: 

V jeskyni viseli od stropu netopýři. slovensný 

Babička dobře vaří. slovesný 

Můj bratr se stal studentem gymnázia. jmenný se sponou 

Dokončili jste práci včas? slovesný 

Zítra budeme psát test z dějepisu. slovesný 

Obloha je zatažená. jmenný se sponou 

Právě začíná pršet. slovesný 

 

6. Následující větu doplň tak, aby vznikl přísudek rozvitý a několikanásobný: 

Př holý Babička háčkuje.   

Př rozvitý Babička obratně háčkuje svetr.                        

Př několikanásobný Babička háčkuje, plete a zpívá si. 

 

7. Doplň do vět vhodné přísudky v  čase minulém: 

plavat, hrát si, sledovat, běhat, namalovat 



Na zahradě běhaly děti. 

Štěně a koťata si hrála na trávníku. 

Na rybníku plavala housata. 

Dívky namalovaly pěkné obrázky. 

Diváci sledovali s napětím dobrodružný film. 

 

8. Doplň minulé časy sloves:  

Kluci hráli na kytary a dívky zpívaly známé písničky. Potřebovali jsme pomoc při 

stavbě rodinného domu. U ucha nám bzučeli komáři. Tatínek a maminka se chystali na 

nákupy. Při bouřce spadly dva urostlé stromy. Ze skály padala spousta kamení. 

Ochránci zvířat bojovali proti utrpení zvířat. Rybáři vypluli na širé moře. O 

prázdninách jsme navštívili Egypt, kde se nacházelo mnoho zajímavých památek. 

Vojáci se seřadili a odpochodovali na cvičení. 

 

NOVĚ (opiš, přepiš, vytiskni…):  

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY (RVČ) 

- už víme, že základ věty tvoří dva členové, tj. podmět a přísudek (základní 

skladební dvojice) 

- další větné členy, které věta obsahuje, označujeme jako rozvíjející větné členy 

- patří k nim: PŘÍVLASTEK (Pk), PŘEDMĚT (Pt), PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ 

(Pu) a DOPLNĚK (Do) 

 

PŘÍVLASTEK (Pk) 

- je větný člen, který rozvíjí jiný větný člen (především vyjádřený jmény – podmět, 

předmět) 

- formálně se značí: ……………. (tečkami) 

- ptáme se: Jaký? Který? Čí? 

- nejčastěji bývá vyjádřený:  

a) přídavný jménem – chytrý člověk, malá dívka, rozbité auto  

b) zájmenem – náš pes, můj telefon, její kabelka 

c) číslovkou – pátý ročník, první místo, stý závodník 

- podle tvaru rozlišujeme dva základní typy přívlastku: 

-  

1. přívlastek shodný (Pks) – se shoduje se svým řídícím (rozvíjeným) jménem v pádě, 

čísle a rodě, stojí většinou před jménem (slunečný den, stará chalupa, malé dítě) 

2. přívlastek neshodný (Pkn) – neshoduje se s řídícím (rozvíjeným) jménem v pádě, čísle 

a rodě, je tvořen nejčastěji podstatným jménem a stojí za jménem řídícím (plot ze dřeva, 

auto z bazaru, dům z cihel) 

 



PŘÍRODOVĚDA 

 

Ahoj sluníčka!!! 

 

Tady si můžete 

zkontrolovat  

minulý úkol: 

 

Tajenka: NOSOHLTAN  

1 
     

N O S 
  

2 
 

O T U Ž O V Á N Í 

3 
   

K Y S L Í K 
 

4 
  

O Č K O V Á N Í 

5 
     

H R T A N 

6 
    

P L Í C E 
 

7 
  

B A K T E R I E 

8 D U T I N A 
    

9 
    

A N G Í N A 
 

 

Nosohltan je dutina, 

kde se kříží dýchací  

a trávicí soustava 

(za nosní dutinou 

směrem k ústní 

dutině), je to součást 

horních cest dýchacích. 
 

Dneska ještě budeme probírat OBĚHOVOU SOUSTAVU, tu tvoří srdce, cévy a krev.  

O srdci a cévách jste se dozvěděli víc už minule.  

Napište si do sešitu (to, co je tučně): 

OBĚHOVÁ SOUSTAVA 2 

Krev je červená tekutina. Skládá se z krevní plazmy, červených krvinek, bílých 

krvinek a krevních destiček. Dospělý člověk má asi 5 litrů krve. 

1) Krevní plazma – voda, ve které jsou 

rozpuštěné různé látky (bílkoviny, soli, 

vitamíny). 

2) Červené krvinky – přenáší kyslík a oxid 

uhličitý, díky nim je krev červená 

3) Bílé krvinky – chrání nás před viry a 

bakteriemi 

4) Krevní destičky – zajišťují srážlivost krve 

a tím zabraňují vykrvácení. 
 



 

Nemoci srdce a cév - vysoký krevní tlak, infarkt, mrtvice.  

Tyto nemoci vznikají ukládáním tuku v cévách, hlavně u lidí, kteří mají nadváhu  

nebo vysoký krevní tlak, kouří, mají málo pohybu, případně hodně stresu. 

 

Poranění při úrazech  

Tepenné krvácení - pokud je poraněná tepna, krev z rány vystřikuje a je jasně červená. 

Takové poranění může rychle vést až k vykrvácení, je proto třeba ho urychleně zastavit. 

Pokud nemáme lékárničku, použijeme k zastavení masivního krvácení cokoli, co máme po 

ruce. Oblečení, ručník apod. Improvizované škrtidlo lze vytvořit z pásku, kravaty, šátku, 

pruhu roztrženého trička apod. Když nemáte vůbec nic, stlačte ránu přímo prsty. 

Žilní krvácení - pokud je poraněná žíla, tmavší krev z rány jen volně vytéká. I při takovém 

poranění může člověk vykrvácet, je nutné správně ho ošetřit. 

U všech typů krvácení myslete na svoji bezpečnost, a pokud je máte, nasaďte si rukavice. 

 

Podívejte se na tato videa! 
https://www.youtube.com/watch?v=E6N6sKzQqIA 

https://www.youtube.com/watch?v=6fsIStCHVXs 

 

Nakonec si zopakujte informace o oběhové soustavě na: 

https://brumlik.estranky.cz/file/776/srdce.htm 

 

Pro ty, kteří nemohou odkaz spustit:  Doplňte slova vpravo do 

textu dole do prázdných obdélníků. 

 

 

Klikni na šipku v bílém políčku a vyber chybějící výraz. 

 

Oběhovou soustavu tvoří srdce, cévy a . 

je sval a pumpuje krev do cév. Nedokážeme ho ovládat . 

Cévám, které rozvádějí po těle okysličenou krev (krev s kyslíkem) říkáme . 

Cévám, které vracejí krev bez kyslíku do srdce říkáme . Krev je pro naše tělo 

velmi důležitá, kromě kyslíku rozvádí po těle i živiny a . Krev odvádí z těla i 

oxid uhličitý a jiné látky. Pokud si poraníme žílu, krev nám z rány pouze 

. Ránu stačí vodou a přelepit nebo zavázat sterilním 

obvazem. Pokud dojde k porušení tepny, krev nám z rány , je třeba okamžité 

pomoci. Může dojít k .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6N6sKzQqIA
https://www.youtube.com/watch?v=6fsIStCHVXs
https://brumlik.estranky.cz/file/776/srdce.htm


VLASTIVĚDA  5 – Kraje ČR  (R. Křístková) – 8. týden  

Začal nám květen, ve které slavíme dva státní svátky. Pamatuješ si, které to jsou? Dnes se 
podíváme na další kraj na Moravě, už bude 12. Nezapomeň, že stále trvá úkol: NAUČIT SE 
NÁZVY VŠECH 14 KRAJŮ A JEJICH KRAJSKÝCH MĚST ČR a umět je najít na mapě. 

 

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 stránce školy nebo pište na můj email 
rkristkova@seznam.cz    

Do sešitu si napiš: 

12) Olomoucký kraj 

 

- krajské město: Olomouc 

 

4. 5. 

 

- v Olomouci sídlí Univerzita Palackého (2. Nejstarší v ČR) 

- v Olomouci se mimo jiné vyrábí sůl (Solné mlýny), mléčné výrobky (Olma) a čokolády a 

cukrovinky Nestlé - Zora 

- v Lošticích se vyrábí Olomoucké tvarůžky 

- v Moravském údolí u Olomouce se vyrábí domácí spotřebiče (Mora) 

- věhlasné jsou lázně Jeseník (založil Vinzenz Priessnitz – zakladatel vodoléčby) 

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


ESTETIKA 

Minulý týden jsme vám s paní učitelkou Ponechalovou nachystaly matematické a anglické 

hádanky. Tady je řešení: 

 
 

 

1) scissors (nůžky) 
2) glue (lepidlo) 
3) compass (kružítko) 
4) January (leden) 
5) September (září) 
6) August (srpen) 
7) parents (rodiče) 
8) uncle (strýc) 
9) cousin (bratranec,  

              sestřenice) 

10) headmaster (ředitel) 

Ve škole jste byli naposledy v březnu. V dubnu byly Velikonoce a teď je květen. To všechno 

jsou jarní měsíce.  

 

Na čistý papír si namalujte  obrázek. 

JARO 

Březen   

 
March 

Duben   

 
April 

Květen 

 
May 

 

Nápověda k vybarvování : 

      sněženka                                        pampeliška         



ANGLICKÝ JAZYK   V. tř.    4.5. - 7.5. 2020              Andrea Ponechalová, Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě. Zasíláme Vám tyto úkoly pro následující období. 

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište svým vyučujícím  

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

 

1. Doplň do vět: am, is, are. Přepiš si do sešitu English.  

 

 

I …....... 
you ….......  
he ….......  
she …....... 
it …....... 
we …....... 
you …....... 
they …....... 

 

2. Vyber správnou formu slovesa to be (am, is nebo are). Přelož věty.  Přepiš si do 

sešitu English.  

 

Hi. I is/am Jane. I are/am twelve. 
This is/are my brother Sam. He is/am ten. 
Elena am/is my sister. She am/is thirteen. 
We are/is from Australia. Scooty and Snowy is/are my dogs. 
Snowy is/are big and Scooty am/is small. They is/are my very good friends. 

 

3. Sestav slova a věty. Přelož věty.  Přepiš si do sešitu English.  
 

MYNAMEISTONYIAMABUTTERFLY 
IAMYOURFRIENDMYFRIENDISBUTTERFLYJACKIE 
HOWAREYOUIAMFINETHANKYOU 

 

ŘEŠENÍ: 
1. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are 

2. Hi. I am Jane. I am twelve. This is my brother Sam. He is ten. Elena is my sister. She is 
thirteen. We are from Australia. Scooty and Snowy are my dogs. Snowy is big and 
Scooty is small. They are my very good friends. 

3. MY NAME IS TONY. I AM A BUTTERFLY. I AM YOUR FRIEND. MY FRIEND IS BUTTERFLY 
JACKIE. HOW ARE YOU? I AM FINE, THANK YOU. 

 

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

