
5. třída – Český jazyk – (11.1.-15.1.) 

kamila.konvickova@seznam.cz, messenger Kamila Konvičková 

 

Ve větách vyhledej přísudky a zapiš je do křížovky. 

Kamarádky si vyprávěl_ o filmu.                   
 

    

Babička předl_ na přeslici. 
 

            
     Ptáčata hlasitě pípal_. 

 
            

     Rodiče usínal_ u televize. 
 

              
    Budete zítra ve škole?  

 
            

     Děti nedostal_ kapesné.                    
   Lež klidně! 

 
      

        Matka krmil_ dítě. 
  

            
     

Doplň ú-ů 

k_ra strom_     přijď v _terý (den v týdnu) 

Honz-v batoh    taška z k_že 

p_jdu dom_     hrst ořech_ 

 

Doplň z- zz- 

ro___lobený děda    ro___uřený býk  

její ro___hodnutí    be___ubé dásně 

ro___mazlený kluk   ro___ářila se 

 

Doplň 

Už ses někdy setkal se strašidly? Chrastila řetěz__, venčila ohnivé ps__, kteří 
v__li jako vlci nebo šakal__. Zub__ už žádné neměla a vlas__ jim také vypadaly. 
Když jsme us__nali s hlavami pod prostěradly, strachem nám drkotaly zub__. 

 

U každého slova urči předponu, kořen a část příponovou 

 Předpona Kořen Část příponová 

rozkvetlá roz kvet lá 

bezpečný    

vznesli    

rozkvetlá    

vzdálenost    

mailto:kamila.konvickova@seznam.cz


Úkoly matematika 5. roč. 11. – 15. 1. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

1. Vynásob                         

        365                   Zk:                                              826                                                                                               

   .    280                                                                   .    25 

  

                                                                                                                                              

2. Vyděl.   

    29 234  :  6  =                                                     Zk:                                                       

          

 

 

     875 215 : 21 =                                                      Zk:     

   

 

 

   4. Narýsuj obdélník ABCD, AB=7cm, BC=3cm. Napiš, jak dlouhá je strana  AC,   

 

 

 

 

5. Vypočítej obvod těchto obrazců. 

                 3cm         6cm 

 

                                       3cm                                                           2cm 



Úkoly přírodověda 5. roč. 11. – 15. 1. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu.  Odpovědi na papíře dones do školy. 

Původ a vývoj člověka 

Člověk je součástí přírody. Patří mezi živočichy. Je obratlovec, savec. Od svých 

živočišných předků, kteří byli společní jemu i šimpanzům, se postupně oddělil 

před mnoha miliony let. 

 

Polidštění = změny, které prodělali v minulosti předkové člověka: 

 Chůze po dvou končetinách 

 Předozadní zploštění hrudníku 

 Postavení prstů na ruce i noze 

 Dvojí esovité prohnutí páteře 

 Zmenšení obličejové části a zkráceni čelisti 

 Zvětšování mozku 

 Používání pracovních nástrojů 

 Chování  

 Řeč 

 Rozvoj myšlení a vzájemného dorozumívání 

 Abstraktní myšlení= představivost 

1)Čím se člověk liší od zvířat? Co má s nimi společného? 

 

2)Víš, jak se dorozumívají zvířata? 

 

3) Může se zvíře něčemu naučit? 



Úkoly vlastivěda 5. roč. 11. – 15. 1. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu.  Odpovědi na papíře dones do školy. 

Půdy a zemědělství ČR 

Půda obsahuje : 

vzduch, vodu, mikroorganismy 

černozem – je nejúrodnější (v nížinách) 

hnědozem – obsahuje méně humusu 

   (většina zemědělské půdy v ČR) 

podzol – nízký obsah živin ( horské oblasti) 

Zemědělská výroba je rozdělena na rostlinnou a živočišnou 

Pěstuje se : pšenice,ječmen,kukuřice, cukrová 

řepa,ovoce,zelenina,vinná réva, oves,len,brambory 

Chová se : krávy,ovce,prasata,drůbež, kapři 

V ČR jsou smrkové a smíšené lesy  (dub,buk,bříza,smrk) 

 

1)Seřaď půdy podle úrodnosti: 

 

 

2)Kam by ses jel v zimě opalovat a koupat? 

 

 

3)Ve které oblasti ČR je nejvíce rybníků? 

 



Úkoly Anglický jazyk 5. třída, od 11.1. do 15.1. 

Opakování.     Kdo nemá napsané v sešitě, musíte přepsat.  

 

 

Cvičení. Opakování. 
1. Napiš don´t like    nebo    doesn´t like. 

Vzor:  I_____ don´t like    _______ tea.                              He ____________ coffee. 

She____________ milk.                           You ____________  water. 



We ____________ cheese.                      They ____________ fish. 

I ____________ rice.                                 It ____________ pasta 

2. Přeložte tato slova. Máš je zapásne v sešite.  

Blueberry __________  Blackberry ____________  Plum _______________ 

Pineapple __________  Cherry ________________ Banana _______________

   

Peach _______________  Tomato ________________  Date ________________ 

Onion  ______________  Orange _______________  Grape ______________

   

Pea _______________   Raspberry ___________ 

3.  Doplňte správný tvar slovesa: don´t like,    doesn´t like 

Vzor:   She doesn´t like juice. 

I _____ grape.   She______ coffee.   They______ raspberry. 

We_______ tomato  He ______ blueberry. 
 



 

Úkoly Informatika 5. třída, od 11.1. do 15.1.: 

KLÁVESNICE. Přepiš si do sešitu.  

je vstupní zařízení počítače  

do počítače se připojuje portem PS/2 nebo USB 

jejím prostřednictvím zadává uživatel textové informace, povely a příkazy, které pak počítač 

zpracovává 

 
ROZDĚLENÍ KLÁVESNICE 

klávesnice je rozdělena do několika částí podle toho, k čemu jsou klávesy určeny 

1. Alfanumerická část - největší část písmeny, slouží pro běžné psaní textu 

2. Numerická část -je zcela vpravo jsou  

3. Funkční klávesy F1- F12– v horní části klávesnice každá klávesa může mít přiřazenou 

jednu konkrétní funkci 

4. Klávesy pro ovládaní kurzoru  

5. Kontrolky (indikátory) pro klávesy CapsLock, NumLock a ScrollLock - mezi 

alfanumerickou a numerickou klávesnicí–značí nám, zda je klávesa aktivní (zapnuta), 

či nikoliv 

Význam kláves Caps Lock, NumLock, Scroll Lock 

NumLock - používá se k zapnutí čísel v numerické části klávesnice 



Caps Lock – slouží  k trvalému přepnutí kláves na velká písmena; má obdobnou funkci jako 

klávesa Shift. Nelze ji však s ní zcela zaměňovat, neboť funkce není totožná Shift při jejím 

držením se píší velká písmena př.: Shift+a=> A. 

Scroll Lock – význam  této klávesy je potlačen a klávesa se dnes prakticky nepoužívá – je  

nahrazena posuvníky na okrajích oken a kolečkem u myši. 

 


