
              JAZYK ČESKÝ  5.třída  ( DISTANČNÍ VÝUKA od 16.- 20.11.2020) 

1. Přečti si pozorně tento text, dolů nebo na druhou stranu ho OPIŠ a doplň  i,í/ y,ý : 

 

L-stopad je s-chravý podz-mní měsíc. Venku b-vá deštivo, občas fouká i  

s-lný v-tr, někd- i zač-ná sněžit a přicházej-  první mraz-. Někdy je ale 

ještě hezk- a m- pob-váme venku, chodíme třeba s rod-či na nákup- nebo 

na v-cházky, hrajeme různé hr-.  Především se už těš-me na Vánoce a 
vym-šlíme různé dárk- pro své kamarád- a bl-zké ! 

 

2.  Najdi a VYPIŠ z textu vyjmenovaná slova a jejich slova příbuzná : 

 

 

 

3. Podtrhni (ne červeně) v celém textu ( NAHOŘE !) podstatná jména : 

4. Převeď do minulého času :  

větry foukají 

děvčata si hrají 

mrazy přicházejí 

Vánoce se blíží 

rodiče kupují dárky 

5. Popiš (podívej se z okna !) ve 3-4 větách jaké je teď venku počasí ! 

( teplo x zima, slunce x zamračeno, fouká x nefouká, prší x neprší  apod.) 



 

Matematika 5. tř. (16.-20.11.2020) 

Slovní úlohy a pamětní počítání 

 

Autobusová firma zakoupila dva autobusy. Za bílý zaplatila 3 582 000Kč 
a za tříbarevný zaplatila 3 653 470Kč. Kolik firma zaplatila za autobusy 
celkem? 

 

 

O víkendu navštívilo půjčovnu šatů 34 žen a dívek. Každá si půjčila šaty  
za 830Kč. Jak velkou měla půjčovna tržbu? 

 

 

 

Na dětské divadelní představení přišlo v sobotu 215 návštěvníků a 
v neděli o 48 méně. Kolik Kč vybrala pokladní, stála li jedna vstupenka 
75Kč? 

 

 

Vypočítej  zpaměti : 

80 000 : 10 =   6 000 : 100 =   50 000 : 100 = 

 

20 . 100 =   63 . 10 000 =   1 800 . 100 = 



 

Úkoly do  vlastivědy 5. roč. (16.-20.11.2020)  

Zapiš do sešitu a vypracuj otázky na papír, který odevzdáš ve škole 

 

Povrch ČR 
 pohoří 

Krkonoše – nejvyšší hora ČR = Sněžka 1603m.n.m. 

Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Český les 

Šumava, Bílé Karpaty, Jeseníky, Orlické hory, Brdy, 

České středohoří, Českomoravská vrchovina, Moravskoslezské 
Beskydy – nejvyšší hora= Lysá hora  1236 m.n.m. 

Nížiny 

Polabská nížina, Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, 
Dyjskosvratecký úval 

 

Napiš název  krajského  města: 

Moravskoslezského kraje……………………………………………………………….. 

 

Jihomoravského kraje…………………………………………………………………….. 

 

Zlínského kraje……………………………………………………………………………….. 

 

Olomouckého kraje………………………………………………………………………… 

 

Kraje Vysočina…………………………………………………………………………………. 



5. třída, PŘÍRODOPIS ( 16.11. – 20.11.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Messenger (Facebook): Barča Kaločová – kdykoliv napiš, poradíme si 

SPOJ CO K SOBĚ PATŘÍ: 

a) slunce                                  1. největší planeta sluneční soustavy 

b) měsíc                                                     2. nejbližší planeta ke slunci 

c) jupiter                                  3. žhavá koule tvořená plyny 

d) saturn                                                    4. přirozená družice Země 

e) mars                                     5. má kolem sebe krásný prstenec 

f) venuše                                                    6. planeta nejvíce podobná Zemi (čtvrtá od slunce) 

g) merkur                                 7. nazýváme ji jitřenka nebo večernice (druhá od slunce) 

 

POKUS SE ZAKROUŽKOVAT SPRÁVNOU ODPOVĚĎ: 

 1. Při pohledu z Vesmíru má Země barvu: a) zelenou b) žlutou c) modrou 

2. Gravitační síla je: a) odpudivá síla b) přitažlivá síla c) negativní síla 

3. V České Republice se střídají: a) 3 roční období, b) 4 roční období, c) 5 ročních období 

4. Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou: a) vnitřní planety, b) vnější planety, c) mimozemské planety 

5. Kometa je složená z: a) zlata, b) prachu a plynu, c) plastu 

6. Meteorit je: a) úlomek planety b) mimozemská loď, c) měsíc 

7. Kolem Země obíhá: a) 1 měsíc, b) 2 měsíce, c) 6 měsíců 

8. Měsíc svítí: a) svým vlastním světlem, b) odraženým světlem ze slunce, c) baterkou 

9. Mezi měsíční fáze patří: a) úplněk a nov, b) úplněk a neúplněk, c) nov a neúplněk 

10. Když se Země otočí kolem své osy: a) vystřídá se den a noc, b) uběhne rok, c) nestane se nic 

11. Země oběhne kolem slunce za: a) 4 roky, b) 2 roky, c) 1 rok 

12. Měsíc přitahuje: a) vodu (příliv a odliv na moři), b) špatné počasí, c) vlkodlaky 

13. Na Zemi rozlišujeme: a) severní a střední pól, b) jižní a severní pól, c) severní a polární pól 

14. Které zvíře žije v tropických oblastech?: a) sob, b) opice, c) tuleň 

 



 

Úkoly AJ 5. třída (od 16.11 do 20.11.): 

Sloveso like: 
Sloveso like vyjadřuje, že se mu něco líbí, něco má rád, nebo jej baví.  

Like (mít rád) 

Popisuje, jaké věci mám či nemám rád. 

Tvoření věty kladné  oznamovací:  

Osoba  sloveso like   co mám rád 

 I   like    sport. 

( Já    mám ráda  Sport.) 

V třetí osobě ( Ona-She, On-He, To-It) se k slovesu like připojuje koncovka –s. 

 Osoba  sloveso like + s  co mám rád 

She    likes    sport. 

( Ona    má ráda   Sport.) 

 

Vzor: 

I  like… (Já mám rád…)   HE   likes  (On má rád…) 

YOU like… (Ty máš rád… /Vy máte rádi…) SHE   likes (Ona má ráda…) 

WE like… (My máme rádi…)   IT   likes (To má rádo....) 

THEY  like…  (Oni mají rádi…) 

 

 

 

 

 



 

Procvičování: 

1. Doplňte správné tvary slovesa like/ likes: 

I  _________  HE ___________    

YOU______  SHE _ _________ 

WE_______  IT ____________ 

THEY _______   

2. Do závorky napište překlad: 

Vzor: Ty máš rád (You like) 

Já  mám rád.(_________) On má rád.(__________) My máme rádi.(____________) 

To má rádo.(___________) Oni mají rádi.(__________) Ona má ráda. (____________) 

(She likes, It likes, He likes, They like, We like,I like) 

3. Doplňte správný tvar slovesa like/likes : 

Vzor: He likes juice. (On má rád džus.) 

I ____ coffee.     She ______ juice.     

They _____ fish.   We ______ice – cream. 

You _____ chocolate.   He ______ apples. 

 I ______chicken.    He______sport.  

She ________salami.    They _______steak.  

We _______ tea 

4. Napiš do sešitu a naučte se je:    

Coffee /kofi/:káva    juice/džus/:džus 

Chicken/čikn/: kuře, kuřecí maso  vegetables/vedžitebls/:zelenina 

Chocolate/čoklit/:čokoláda   fruit/frut/:ovoce 

Salami /salami/: salám   ice –cream/ajs krím/:zmrzlina 

Tea /ti/:čaj  apples/epls/:jablka  

 



 

Informatika V. tř.   16.11. –  20.11. 2020                                                              1., 2. skupina                                             

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Zasíláme Vám tyto úkoly pro 

následující období. 

Písemně odpověz na otázky. Použij sešit, nebo také internet. 

1. POČÍTAČ: Co je to počítač??? ....................................................................................... 

 

2. Podepiš šipky na obrázku.  

 

 

 



 


