
MATEMATIKA 
Zdravím všechny páťáky! 
Je to už devátý týden, co se učíte doma, a ne ve škole. 
 

Dnes budeme hlavně opakovat – odčítání, násobení a dělení. 
A čeká na vás i obsah obdélníku. 
Do sešitu si opíšete nadpis a vyřešený příklad i se zkouškou.  
A sami pak u každého cvičení vypočítáte dalších 6 příkladů  
(Vanesa a Jason jen 3). 

 

ODČÍTÁNÍ   
1) 7 152 -  697 

 
7 152  
-  697 
6 455  

Zk: 6 455   
         697 
      7 152  

2) 7 843 - 4 321 
3) 8 239 - 3752 
4) 9 330 - 6 734 
5) 10 000 - 1 017 
6) 16 985 - 4 894 
7) 77 521 - 23 957 

 

  

   
NÁSOBENÍ   

1) 25 · 32   25  
· 32 
  50 

75 
800 

Zk: 32  
    · 25 
     160 

     64_ 
     800 

2) 35 · 22 
3) 44 · 87  
4) 25 · 16  
5) 89 · 83  
6) 25 · 91  
7) 534 · 564 

 

  

   
DĚLENÍ   

1) 552 : 6 
 

552 : 6 = 92 
  12 

Zk: 92 
      · 6 
    552 

2) 148 : 4  
3) 564 : 3  
4) 2596 : 4  
5) 8880 : 3  
6) 12089 : 7 
7) 53568 : 9 

 

  

 



Minule jste si četli o rozdílu mezi obvodem a obsahem čtverce. Tentokrát se dozvíte víc 

k obsahu obdélníku. Není to těžké. Z minulé hodiny si už pamatujete, že obsah značíme S. 

Představte si zahrádku nebo hokejové hřiště ve tvaru obdélníku, obsah je to, co je uvnitř 

(tráva nebo led). Napište si do sešitu   

                                               OBSAH OBDÉLNÍKU 

a opište si z učebnice 128/1 text ve žlutém rámečku. 

 
 

Tady na obrázku máme obdélník, který má delší stranu 7 čtverečků a kratší 4 čtverečky. 

 

 
Obsah spočítáme tak, že sečteme čtverečky ve všech sloupečcích 
(4+4+4+4+4+4+4=28) nebo na to půjdeme chytřeji. Je tam 7 
sloupečků se 4 čtverečky. Takže spočítám 4 · 7 = 28. 
Je na to vzoreček S = a · b 
                                S = 7 · 4 
                                S = 28 čtverečků 

 

Zkuste vypočítat obsah obdélníků ze cvičení 2a,b) na straně 128. 

 
 

 

  

Tady se podívejte na řešení 2c). 

 

a = 43 dm, b = 32 dm                       
S = a · b                                                  
S = 43 · 32 dm2 

S = 1376 dm2 

 

    43 
   ·32 
    86  

129 
1376 

Vypočítejte sami cvičení 2a), 2b).  
Výsledky příkladů pošlete na zs.chrenkova@seznam.cz 
Ať se vám daří! 



ČESKÝ JAZYK 

Milí páťáci, 

předešlé týdny 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. Přidali jsme i rozvíjející 

větné členy (RVČ) – PŘÍVLASTEK. V této opoře budeme opakovat a přidáme 

informace o VĚTĚ a SOUVĚTÍ.    

 

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 

Již víte, že máte pilovat zadanou básničku!!!  TENTO TÝDEN PŘIDÁME DALŠÍ – 

klasiku českého romantismu, lyricko-epickou báseň KARLA HYNKA MÁCHY – MÁJ 

(OPĚT SE NAUČÍTE ČÁST ZPAMĚTI). 

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 11. 5. – 15. 5. 2020, které byste měli zvládnout. 

OPAKOVÁNÍ (oporu si můžeš vytisknout, psát přímo do ní, nebo do sešitu) 

 

1. Oprav chyby v textu, text přepiš správně. 

 Chci bít námořníkem. Plul bysem rát po mořích a nechal se houpat oceánem. Žraloků 

se bát nemusým, ty hnet nezaůtočý. Aš hodini otbyjí poledne, natáchnu se na palabje a budu 

jen otpočývat. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

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


2. Doplň interpunkční znaménka (. – věty oznamovací, přací a rozkazovací, ! – věty 

rozkazovací při důrazu, věty přací vyjadřující přání, ? – věty tázací). 

 Kolik je hodin _ Stůj pořádně _ Rád pozoruji Měsíc a hvězdy _ Tak už dost _ Kdyby 

už byly prázdniny _ Příští neděli se půjdeme podívat do zoo _ Kolik je ti vlastně let _ Ať se ti 

něco pěkného zdá _ Slunce se sklání k západu _ Kéž by začalo pršet _ 

 

3. Utvoř 2 věty, ve kterých bude PODMĚT: 

HOLÝ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ROZVITÝ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

NĚKOLIKANÁSOBNÝ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. V následujících větách vyhledej PŘÍSUDEK a označ ho, URČI JEHO DRUH: 

 Ospalá Jana se probudila. ________________________________________________ 

 Vyplašilo mě ťukání na okno. _____________________________________________ 

 Princezna se smála a tleskala. _____________________________________________ 

 Moje kamarádka byla moc nemocná. _______________________________________ 

 Takový listonoš se naběhá a nachodí. _______________________________________ 

 

5. Napiš věty v minulém čase: 

 Holubi vrkají na střeše. __________________________________________________ 

 Žáby v rybníce se probouzejí časně ráno. ____________________________________ 

 Na louce rozkvétají sedmikrásky. __________________________________________ 

 Města se rozrůstají. _____________________________________________________ 

 

6. Vyhledej ve větách přívlastky a rozliš SHODNÉ (Pks) a NESHODNÉ (Pkn): 

 Na třídních schůzkách se objevilo málo rodičů. 

 Dobře zamkni vchodové dveře. 

 Malá Monika jela s babičkou na výlet. 



V lese jsme spatřili stopy srnek.  

 Úzká pěšina se ztrácela v lese. 

 

7. Místo přívlastku shodného použij neshodný a naopak, urči je: 

 dřevěný most –  

 doprava vlakem – 

 žáci z Ostravy – 

 do ovocného kompotu –  

 proud v moři –  

 

NOVĚ (opiš, přepiš, vytiskni…):  

 

VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ 

Veta jednoduchá (VJ) – má jednu základní skladební dvojici (jeden přísudek). 

Může být: 

A) holá – Eva plave. 

B) rozvitá – Otužilá Eva plave ve studené řece. 

Věta jednoduchá se skládá ze dvou částí – část podmětová a část přísudková. 

Náš Petr // koupil mamince kytici růží. 

 

ČÁST PODMĚTOVÁ ČÁST PŘÍSUDKOVÁ 

 

SOUVĚTÍ (S) – skládá se minimálně ze dvou vět jednoduchých, má dvě (více) základní 

skladebních dvojic (více přísudků). 

Věty jsou mezi sebou spojeny různě: 

a) volně (bez spojky) – Báli jsme se, strachy nedýchali. 

b) spojkami (např. a, i, ani, nebo, protože, ale, jelikož,…) – Děti si hrály a zpívaly. Nemohl 

přijít do školy, protože byl nemocný. 

b) vztažnými zájmeny (např. kdo, co, jaký, který,…) – Vůbec nevím, co dnes budu dělat. 

c) vztažnými příslovci (např. jak, kde, proč, kdy,…) – Postavil kolo tam, kde nikomu 

nezavazelo. 



LITERATURA 

 

Tento týden budu rád, když se naučíte jednu část básně KARLA HYNKA MÁCHY – MÁJ. 

Kdo byl Karel Hynek Mácha? Abyste o něm něco věděli, přečtěte si informace z tohoto 

odkazu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha (můžete si udělat krátký 

zápis). 

 

Jako tip přidávám i filmové zpracování Máje z roku 2008 režiséra F. A. Brabce - 

https://www.youtube.com/watch?v=34aQ0nhsYT4 a případně i samotnou recitaci: 

https://www.youtube.com/watch?v=TIiAIyjAO3U. 

 

K samotnému přednesu (recitaci) se nauč: 

 

KAREL HYNEK MÁCHA 

MÁJ (1836) 

 

Byl pozdní večer – první máj – 

večerní máj – byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

kde borový zaváněl háj. 

O lásce šeptal tichý mech; 

květoucí strom lhal lásky žel, 

svou lásku slavík růži pěl, 

růžinu jevil vonný vzdech. 

Jezero hladké v křovích stinných 

zvučelo temně tajný bol, 

břeh je objímal kol a kol; 

a slunce jasná světů jiných 

bloudila blankytnými pásky, 

planoucí tam co slzy lásky. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha
https://www.youtube.com/watch?v=34aQ0nhsYT4
https://www.youtube.com/watch?v=TIiAIyjAO3U


PŘÍRODOVĚDA 
Ahoj páťáci!  
Minule jste si měli zkusit doplnit do textu slova. Tady máte doplněný text pro kontrolu. 

 

Oběhovou soustavu tvoří srdce, cévy a 
žíly

. 

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

vůlí
. 

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

. 

Cévám, které vracejí krev bez kyslíku do srdce říkáme 
žíly

. Krev je pro naše 

tělo velmi důležitá, kromě kyslíku rozvádí po těle i živiny a 
vitamíny

. Krev odvádí z 

těla i oxid uhličitý a jiné 
vitamíny

látky. Pokud si poraníme žílu, krev nám z rány 

pouze 
vytéká

. Ránu stačí 
opláchnout

vodou a přelepit nebo zavázat sterilním 

obvazem. Pokud dojde k porušení tepny, krev nám z rány 
stříká

, je třeba okamžité 

pomoci. Může dojít k 
vykrvácení

.  

 
Dnes se dozvíte něco o trávicí soustavě.  Toto si pouze přečtěte!!! 
 
Díky trávicí soustavě můžeme přijímat potravu a zpracovat ji tak, aby se živiny z potravy 
uvolnily a dostaly se do celého těla. Také nám pomáhá odvést nepotřebné nebo nestrávené 
zbytky potravy z těla ven. 
Potravu vkládáme do úst, kde ji pomocí zubů rozžvýkáme a promísíme se slinami. Spolknuté 
sousto prochází hltanem a jícnem do žaludku. Tam se promíchá s žaludečními šťávami a 
posune se do tenkého střeva. V tenkém střevě se z potravy uvolní živiny a přes stěny 
tenkého střeva se vstřebají do krve. Trávení napomáhají látky, které se do tenkého střeva 
dostanou ze slinivky břišní a jater. Nestrávené zbytky potravy postupují do tlustého střeva. 
Tam se vstřebají vitamíny a voda a zbytky odejdou z těla konečníkem. 

                                                
 



Do sešitu si napište: 
 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 
- příjem potravy 
- zpracování potravy 
- odstranění nestrávených zbytků  
 

V ústní dutině potravu rozkoušeme a smísíme se slinami. 
Hltanem a jícnem prochází do žaludku. 
V žaludku se promísí s žaludečními šťávami. 
V tenkém střevě se vstřebávají živiny  
V tlustém střevě se  vstřebávají vitamíny a voda. 
Konečníkem odchází zbytky jako stolice. 
 

Do trávicí soustavy patří také játra a slinivka břišní, které vylučují do 
tenkého střeva látky napomáhající trávení. 
Játra odbourávají v těle jedy (také alkohol), tvoří žluč, kterou odvádí do 
střeva. Žluč je žlutozelená tekutina velice hořké chuti, štěpí v potravě 
tuky, zásobní žluč je ukládána do žlučníku. 
 
 

ZUBY 
Mléčný chrup – 20 zubů 
Trvalý chrup – 32 zubů 
Stavba zubu: 

1. korunka (vyčnívající část) 
2. krček (kryt dásní)  
3. kořen (zasazen v čelisti) 

 

 

            
 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK   V. tř.   11. 5. – 15. 5. 2020          Andrea Ponechalová, Evžen Tarasiuk 

Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište svým vyučujícím  

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

 

Mílí žáci, pevně věříme, že jste zdraví a že se vám dobře daří.  

1. Tady si procvičíme tvoření otázek. Přepište a správně doplňte he nebo she, poté přeložte 

do českého jazyka. Pracujete do sešitu English. 

He = on (pokud je řeč o muži nebo chlapci, rod mužský) 

She = ona (pokud je řeč o ženě či dívce, rod ženský) 

 

Procvičuj otázku How old are you ? 

 
 

2. Doplň správný tvar (is, am, are ) a vytvoř otázku. 
1.She……… a girl.    ………………………………? 
2. I …….. happy.    …………………………………? 
3. It ……… a car.    ………………………………..? 
4. We ……… sad.    ………………………………..? 
6.You ……..boys.    ……………………………….? 
7. He…….angry.    ……………………………….? 
8. They…….. pupils.    ……………………………….? 
9. You ……..hungry.    ……………………………….? 

3. Přelož. Translate: 
1. Já jsem veselá.  2.Ona je smutná.              3. My jsme chlapci. 
4. On je velký.   5. Ty jsi maminka. 

4. Z písmen vytvoř slova (obrázek ti napoví slova).  
OKOB …………………………… 
ONKEYM …………………………… 
EFATRH …………………………… 
BRAEZ ………………………….. 
ACR …………………………… 

 

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


ŘEŠENÍ 

1. 

HE 

SHE 

HE 

HE 

SHE 

SHE 

HE 

HE 

Sally = ženské jméno 

John = mužské jméno 

Jane = ženské jméno 

Překlad: 

To je můj otec.  Kolik má roků? (on) 

To je moje máma. Kolik má roků? (ona) 

To je Petr. Kolik má roků? (on) 

To je můj bratr. Kolik má roků? (on) 

To je Jane. Kolik má roků? (ona) 

To je Sally. Kolik má roků? (ona) 

To je strýc. Kolik má roků? (on) 

To je John. Kolik má roků? (on) 

2.  

1.She is a girl.     Is she a girl? 

2. I am happy.    Am I happy? 

3. It is a car.     Is it a car? 

4. We are sad.    Are we sad? 

6.You are boys.    Are you boys? 

7. He is angry.    Is he angry? 

8. They are pupils.    Are they pupils? 

9. You are hungry.    Are you hungry? 

 

3.  1. I am happy.    2. She is sad.   3. We are boys.   

4. He is big.   5. You are a mother. 

4. BOOK, MONKEY, FATHER, ZEBRA, CAR. 

  



VLASTIVĚDA  5 – Kraje ČR  (R. Křístková) – 9. týden 
 

Všechny vás zdravím. Dnes si doplníme poslední dva kraje ČR, Moravskoslezskému kraji se 
budeme věnovat podrobněji, je to přeci jen ten náš kraj   

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: 

13) Zlínský kraj        11. 5. 

 

- krajské město: Zlín 

- před 126 lety ve Zlíně vznikla firma Baťa 
- v Babicích se vyrábí trvanlivé potraviny (Hamé)  
- v Otrokovicích se vyrábí pneumatiky (Continental Barum) 
- Kroměříž - památky UNESCO - zahrady a arcibiskupský zámek  
-------------------------------------------------konec zápisu -------------------------------------------------------- 
 
Květná zahrada v Kroměříži   

 

 

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


14) Moravskoslezský kraj       15. 5. 

 

krajské město: Ostrava 

- OKD (Ostravsko-karvinské doly) - těžba černého uhlí 

- Nošovice – výroba aut Hyundai, pivovar Radegast 

- Kopřivnice – výroba automobilů od roku 1919 

- Bohumín, Třinec a Ostrava – ocelárny a železárny 

- Opava – sušenky a oplatky Opavia, barvy a laky Balakom 

- Kunín – mléko a mléčné výrobky 

- Krnov – výroba Kofoly, Rajec, Jupí… 

 

 

 

ESTETIKA 

Tento týden jste se v přírodovědě dozvěděli něco o trávicí soustavě. Abyste pěkně rostli a   

byli zdraví, musíte taky zdravě jíst. S výběrem správných potravin nám může pomoct 

potravinová pyramida. Je to grafická podoba doporučení lékařů ohledně složení stravy. 

Platí, že potraviny, které jsou nakreslené dole (1. patro), máme jíst nejčastěji (obilniny, 

pečivo, těstoviny).  

Naopak nahoře (4. patro) je to, čeho máme mít ve stravě nejméně (tuky, cukr, sůl). 

Prohlédněte si na další straně 2 takové potravinové pyramidy. 



 

 

 
Všimněte si, že obě pyramidy říkají to samé.  

1. patro – obiloviny, pečivo, rýže 
2. patro – ovoce a zelenina 
3. patro – maso, mléko, mléčné výrobky 
4. patro – tuky, cukr, sůl 
 

 

Za domácí úkol do sešitu z přírodovědy nakreslete sami takovou 
zjednodušenou pyramidu. 
Například nemusíte kreslit 7 druhů zeleniny a ovoce, stačí 1 nebo 2. 

 


