
 Český jazyk (22.2.-26.2.2021) – 5. třída 

kamila.konvickova@seznam.cz, messenger Kamila Konvičková 

Pokud je pro vás učivo složité, pak mě neváhejte kontaktovat. Po domluvě jsou možné individuální konzultace 
ve škole, případně přes internet.   

 

ÚKOL – Doplň do vět správné i, í / y, ý 

Děti dostal__ mnoho skupinov__ch úkolů. Nev__dom__ lidé potřebují pomoc ostatních. Perník 

pot__ráme vychladl__m__ pov__dl__. Sokol se snášel klouzav__m letem dolů. Po louce se 

proháněl__ bos__ chlapc__. L__ška se bl__žila pl__živ__m__ krok__. V minul__ch časech se 

sv__tilo sv__čkam__ nebo petrolejkam__. Ve stáří b__vají lidé více shov__vav__.  

ÚKOL - V textu vyhledej přídavná jména a postupně je vypisuj do křížovky a vylušti 

tajenku. 

                       

                     

                       

                      

                 

                      

                    

                      

 

TAJENKA: „Mám to ale štěstí: _______________________ jsem udělal chybu, vždycky mi ji 

vytkli.“ (Konfucius, čínský filozof žijící na přelomu 6.-5. století př. n. l.) 

 

Střídání hlásek u přídavných jmen 

 

-ský → -ští: horský (průvodce) → horští (průvodci) 

-cký → -čtí: anglický (student) → angličtí (studenti) 

-čký → -čcí: běloučký (králíček) → běloučcí (králíčci) 

ÚKOL – Uveď tvary 1. pádu čísla množného: 

městský strážník ______________________ švédský hokejista ___________________ 

maličký vrabec ______________________ liberecký občan _____________________ 

horský vůdce  ______________________ běloučký motýl _____________________ 

mailto:kamila.konvickova@seznam.cz


SLOH – DOPIS 

= dopis patří mezi krátké psané útvary. 

Dopisy dělíme na: 

• úřední (formální) 

• osobní (neformální) 

 

Osnova dopisu: 

1. Datum a místo (kdy a kde byl dopis napsán) 

2. Pozdrav a oslovení 

např.:  Ahoj babičko,… Čau dědo,… Milá babičko, milý dědečku,… 

3. Úvod – sdělení, proč píšeš 

např.: Doufám, že se máte fajn… Doufám, že se vám daří dobře.. Představ/te si, co se stalo… 

4. Vlastní sdělení 

Můžeš psát o nějakém zážitku, poslat recept, text písničky, můžeš někoho pozvat na návštěvu… 

5. Závěr – rozloučení, pozdrav a podpis 

např.: Zdraví Tě/Vás, posílám pusu…. 

 

 

Ahoj babycko, 

 

píšu ti ze školy f přírodě. Mám se tady krásně, chodíme na procházky, je tady hodně moc sněhu 

a hrajeme hri. Ale nechutná my tady jídlo. Ty vaříš lépe. Už se těším, aš se vrátím domů a dám 

si tvé buchty s mákem. Posílám ti obrázek a těším se na tebe. Pozdraf dědu. 

Posílám pusu 

 

Jitka  

 

ÚKOL – Udělala Jitka někde chyby? Pokud ano, kde?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ÚKOL - Představ si, že někdo, koho máte moc rádi, je nemocný a po úraze leží 

v nemocnici. Napiš mu dopis, který by ho potěšil. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



Úkoly matematika 5. roč. 22. – 26. 2. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Opakování a procvičování učiva. 

vypočítej písemně: 

46 237                       6 525                   467 258                            

.      38        .     60                              .        28 

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

 

     

  527 846 :   8 =                     236 086 : 42 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na slepičí farmě sebrali v pondělí 165 vajec, v úterý 162 ve středu 170 vajec, ve čtvrtek 159 

vajec, v pátek 180 vajec, v sobotu 148 vajec a v neděli 116 vajec. 

Jaká je průměrná snůška vajec na farmě za týden? 

 

 

 

 

 

Vypočítej písemně: 

0,8 + 0,3 =     1,16 + 0,37 =     0,59 + 1,3 =   1,2 + 5,2 = 

   

Výsledky vypočítaných příkladů seřaď vzestupně: 

 

 

Sestroj kružnici k (S, r = 3,5 cm). 

Na kružnici zvol libovolně body A, B, C, D. Sestroj úsečky AB, BS, AD, DC. 

Změř a zapiš velikost těchto úseček. 

 
 

 

 

 

 



Úkoly vlastivěda 5. roč. 22. – 26. 2. 2021 

(Mgr. H. Vojtasík) 

Zapiš do sešitu. Odpověz na otázky a papír odevzdej ve škole.   

Středočeský kraj 

Krajské město: Praha  

Nížiny  :  Polabská nížina s velmi úrodnou černozemí  

Hory    :  Brdy, Středočeská pahorkatina 

Řeky    :  Labe, Vltava, Berounka, Sázava 

Města  :  Mělník – pěstuje se vinná réva, soutok Vltavy a Labe 

     Poděbrady – lázně na srce, výroba skla 

     Kolín – železniční uzel, výroba automobilů 

     Kutná Hora – historické město, těžba střbra 

     Kladno – průmyslové město 

     Mladá Boleslav – výroba automobilů ŠKODA    

Průmysl: potravinářský, chemický, strojírenský, výroba cementu 

Zemědělství: pěstuje se pšenice, ječmen, cukrovka, kukuřice, řepka, ovoce a zelenina 

                        chov drůbeže, skotu, prasat 

   

Soutok Labe s Vltavou – Mělník       chrám sv. Barbory  - Kutná Hora   výroba aut – Mladá Boleslav 

1) Jak se jmenuje budova, ve které sídlí vláda ČR? 

 

 

2) Vyjmenuj aspoň 5 kulturních institucí, které jsou v Praze 

 

 

 

3) Kolik žije přibližně v Praze obyvatel? 



Úkoly Anglický jazyk 5. třída, od 22.2. do 26.2. 

Opakování z minulých hodin: 

1. Slovní zásoba (přeložte): 

short ___________  mouth ___________  pencil case ___________ 

eyes ___________  long _____________    pen _________________ 

small ___________  hair _____________    school bag ____________ 

ears ____________  big ______________   old __________________ 

nose ____________  show me…________   new _________________ 

2. Doplň správný  tvar sloves have not got /has not got: 

1.          I ____________              ( Já nemám)                       1.  we  ____________ (My nemáme) 
2.          you ___________           ( Ty nemáš)                        2.  you ____________ (Vy nemáte) 
3.          he ___________              ( On nemá)                        3.  they ___________ (Oni nemají) 
             she ___________   ( Ona nemá) 
             it __________    ( To nemá) 

3. Přelož otázku u různých osob: 

Vzor: Have I  got …?( Mám já…?)   Has It  got…?( ______________…?) 

Have you  got…?( _________…?)   Have we got…?(_____________…?) 

Has he got…?( ___________…?)      Have they got …?(___________…?) 

Has she got…?(___________…?)   

4. Označ správnou možnost a přelož : 

I have/has got a cat.  = ___________________________________________________ 

She have not /has not got two brothers. = ____________________________________ 

Have /Has he got a big nose? = ______________________________________________ 

You have not /has not got a car. = ___________________________________________ 

Have/Has you got three friends? = __________________________________________ 

We have/has got five dogs. = _______________________________________________ 

They have not /has not got blond hair. = ______________________________________ 

Have/Has she got a boyfriend? = ____________________________________________ 

I have/has got a homework. = ______________________________________________ 

Have /Has you got a computer?= _____________________________________________ 

She have not /has not got blond hair. = _______________________________________ 

We have/has got two eyes. = _______________________________________________ 



 

Úkoly Informatika 5. třída, od 22.2. do 26.2. 
I. Doplňte co je to a k čemu slouží (použij minulý zápis) : 

a) Internet  

b) Webový vyhledávač  

 

II. Napište do sešitu:  

Wi-Fi = bezdrátové propojení mobilních zařízení mezi sebou, nebo s internetem. 

Bluetooth = podobně jako Wi-Fi, ale na kratší vzdálenosti. 

WWW (web) = způsob sdílení dokumentů na internetu. 

Operační systém = program řídící celý chod počítače. 

IT = informační technologie. 

ICT = informační a komunikační technologie. 

Smartphone = chytrý mobilní telefon, počítač do kapsy. 

Server = velmi výkonný počítač, poskytuje různé služby (disky, webové stránky, email…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ročník                          PŘÍRODOVĚDA                       22.2. – 26. 2. 2021 

 

PŘEPIŠ a PŘEKRESLI  do SEŠITU 

 

DÝCHACÍ  SOUSTAVA 

Dýchací soustavu tvoří: DÝCHACÍ CESTY  a  PLÍCE. 

1. Nadechujeme se nosem nebo ústy (DUTINA NOSNÍ, DUTINA ÚSTNÍ). 

2. Vdechnutý vzduch proudí HRTANEM do PRŮDUŠNICE a 

pokračuje do dvou PRŮDUŠEK. 

3. Z PRŮDUŠEK vzduch vstupuje do PLIC. 

     Schéma dýchacích cest a plic 

1. dutina nosní 

2. hrtan 

3. průdušnice 

4. průdušky 

5. plíce 

6. plicní tepna 

7. plicní žíla 

DÝCHÁNÍ: umožňuje zásobení všech orgánů těla 

kyslíkem a odvádění oxidu uhličitého ven z těla. 

KYSLÍK ze vzduchu se v plicích váže na barvivo obsažené v krvi. 

KREV kyslík rozvádí do celého těla, do všech orgánů. 

Z orgánů krev odvádí nepotřebný OXID UHLIČITÝ. 

OXID UHLIČITÝ se v plicích z krve uvolňuje a odchází s vydechovaným vzduchem. 

Kouření: je velmi nebezpečný zlozvyk, je příčinou řady chorob, kouř z cigarety vdechovaný kuřákem 

obsahuje mnoho škodlivých a pro zdraví nebezpečných látek. Vdechovaný kouř obsahuje drogu 

nikotin, na které se kuřák stává závislým.  

 
 

DOPLŇ VĚTY    

Dýchací soustavu tvoří……………………………………………………..…………….……..…….a plíce. 

Vdechnutý vzduch proudí hrtanem do……………………………………………………………………… 

Z průdušek vzduch vstupuje do……………………………………………………………………………… 

 

OZNAČ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ 

Dýchání umožňuje zásobení všech orgánů těla kyslíkem.             ANO                    NE 

Krev kyslík rozvádí do celého těla.                                                  ANO                    NE 

Kouření je velmi nebezpečný zlozvyk.                                             ANO                    NE                     


