
                  JAZYK ČESKÝ  5.třída (DISTANČNÍ VÝUKA  23.- 27.11.2020) 

1. Připomeneme si učivo o významu slov. 

Mezi slovy může být vztah NADŘAZENOSTI a PODŘAZENOSTI. 

Např.: slovo nadřazené je STROM 

         a slova podřazená jsou např. : buk, dub, javor, lípa ... aj. 

         Slova podřazená jsou zároveň mezi sebou SOUŘADNÁ. 

Další příklad : nadřazené slovo je OVOCE 

                      a podřazená slova jsou např.: banán, jablko, hruška, meruňka ... aj.  

 

Úkol 1) : napiš alespoň 3 slova podřazená k těmto slovům : 

NÁBYTEK – 

 

PTÁCI – 

 

ELEKTRONIKA – 

 

Úkol 2) : napiš slovo nadřazené k těmto pojmům : 

  miska, talíř, hrnec - 

 

  čert, princezna, vodník - 

 

  růže, kopretiny, fialky – 

 

2. Ještě si připomeneme, že existují slova JEDNOZNAČNÁ- čili mající 1 význam (dívka, nůž, 

Honza, Evropa ...) 

A pak jsou slova MNOHOZNAČNÁ- mají 2 i více významů ( oko, list, hřeben ...). 

Např.: oko lidské, oko na punčochách,tzv. mořské oko- jezero v horách ... 

             list na stromě, list (papír) v knize nebo v sešitě, list jako dopis ... 

             hřeben na česání vlasů, hřeben hor, hřeben- koláč ... 

 

Úkol 3) : napiš alespoň 2 krátké věty s těmito slovy MNOHOZNAČNÝMI (tedy 8 vět !)  : 

 

MYŠ 

 

VLNA 

 

KOLÍNKA 

 

NOHA 

  



Úkoly pro 5. ročník 

Převody jednotek: 

1m – 10cm =  cm    100cm – 1dm =                 cm 

100m – 1cm =  cm    100mm – 1cm =   cm 

1dm – 10mm=  cm    100m – 10mm=  cm 

 

Zaokrouhlování: 

Maratonský běh má délku 42 195m. Zaokrouhli na tisíce a převeď na kilometry. 

Pochod Praha – Prčice měří 70km. O kolik je maratonský běh kratší? 

 

 

 

Vynásob písemně: 

 2 652    16 128    47 301 

.     45    .       34    .       16 

 

 

 

Vypočítej písemně a proveď zkoušku: 

487 212 : 6 =     562 138 : 2 = 

 

 

 

 

 



Úkoly anglický jazyk 5. třída, od 23.11. do 27.11.: 

Vše pište do sešitu AJ! 

1. Sloveso to like 

Zopakujeme, co jste minulé zapsali do sešitu o slovesu to like. 

 

2. Nové téma 

Zápor slovesa „like“, lze tedy použít pomocné sloveso „do not / does not“ před slovesem 

„like“. 

 

V tomto případě, lze použít zkrácený tvar pomocných „do not (čte se: du not)          / does not 

(čte se: daz not)“     –    „don`t (čte se: dont)             /           doesn`t (čte se: daznt)“. 

 



3. Cvičení 
1. Napiš like nebo don´t like podle obrázku . 

                I____________ tea.                              I ____________ coffee. 

                I ____________ milk.                           I ____________  water. 

                I ____________ cheese.                      I ____________ fish. 

                I ____________ rice.                            I ____________ pasta.   

                 

2.  Podívej se a napiš. Použij slova z nápovědy. 

 
( cheese, yoghurt, rice, fish, bread) 

                            I like ______________________ . 

                            I like ______________________ . 

                            I don´t like _________________ . 

                            I like ______________________ . 

                            I don´t like _________________ . 

3. Škrtni podle skutečnosti: 

    I like  /  I don´t like yoghurt.              I like / I don´t like bread. 

    I like / don´t like cheese.                    I like / don ´t like rice. 

 

 

 

 

 

  



Úkoly do vlastivědy 5. ročník  

(Mgr. Hynek Vojtasík) 

  

Řeky ČR přepiš do sešitu vlastivědy!!! Budu kontrolovat! 

Labe – největší 

Vltava – nejdelší                                               na obrázku je soutok Labe a Vltavy u Mělníka

 

Berounka, Sázava, Ohře, Dyje, Morava, 

 Odra, Ostravice, Opava, Moravice, Bečva 

Přehrady ČR 

Lipno, Orlík, Slapy, Nové Mlýny, Vranov, 

Slezská Harta, Kružberk, Těrlická, Žermanická, Olešná, Morávka, Šance Řečice 

Rybníky ČR 

Rožmberk, Bezdrev, Nesyt, Nezmar 

Jezera ČR 

Černé, Čertovo, Plešné 

 

Pracuj s mapou v učebnici str. 19 

Najdi: Polabská nížina, Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, Dyjskosvratecký úval 

Které pohoří ČR je z Tvého domova nejblíže? 

 

Která řeka protéká Hornomoravským a Dolnomoravským úvalem? 

 

Která řeka protéká Polabskou nížinou? 

 

Které řeky protékají Dyjskosvrateckým ůvalem? 



5. třída, PŘÍRODOVĚDA (23.11. – 27.11.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Messenger na Facebooku: Barča Kaločová 

ZAPIŠ DO SEŠITU i s tabulkou – až budeš mít přepsáno, vyfoť a zašli na můj messenger 

SYSTEMATICKÉ TŘÍDĚNÍ ORANISMŮ 

Od doby, kdy člověk vědecky zkoumá přírodu, lze vidět snahu o třídění organismů do skupin podle 

různých znaků. Už 400 let před naším letopočtem například vytvořil systém živočichů známý řecký 

učenec Aristoteles. To, co však dnes považujeme za moderní přístup k rozdělování organismů, se 

odehrává až od 18. století. 

Významným vědcem byl Carl Linné - švédský lékař a botanik, který žil v 18. století. Snažil se vytvořit 

systém živé přírody. Vymyslel pojem druh a ve svém systému ho jednoznačně pojmenoval rodovým a 

druhovým jménem (dvojslovné názvosloví), například: Smetanka lékařská (pampeliška). 

Všechny rostliny a živočichy třídíme na základě podobných znaků (způsob života, stavba těla apod.), 

obecně třídíme do 5-ti skupin neboli říší. 

Charakteristika jednotlivých říší: 

 

 

 

  

Protisté  jednobuněční, mají jádro, bez buněčné stěny, potravou jsou jiné 
organismy  

Houby jedno- i mnohobuněční, mají jádro, mají buněčnou stěnu, žijí z  rozkladu 
organické hmoty nebo parazitují  

Živočichové  mnohobuněční, buňky s  jádrem, potravou jsou jiné organismy  

Bakterie  jednobuněčné, bez pravého jádra, žijí z  rozkladu organické hmoty nebo 
parazitují, někdy buňky obsahují chlorofyl  
a fotosyntetizují (sinice)  

Rostliny mnohobuněčné, buňky s  jádrem a ohraničené buněčnou stěnou, obsahují 
chlorofyl – fotosyntetizují  

 

 

 

 

 
ŘÍŠE: ŘÍŠE: ŘÍŠE: ŘÍŠE: ŘÍŠE: 

Dokážeš pod obrázky napsat správný název říše???? Koukni do tabulky, určitě to zvládneš, příště správné odpovědi. 



Úkoly Informatika 5. třída, od 23.11 do 27.11.: 
 

I. Pokud můžete, podívejte se na tato videa na YouTube (zásady práce 

s PC, závislost na PC hrách, bezpečná hesla) 

 

II. Napište do sešitu. 

1) Rizika práce na PC: 

a) Zdravotní (bolest očí, bolest zad atp.): 

Řešení: Po určité době se protáhnout, dívat se někde jinde apod., 

věnovat se jiné činnosti. 

b) Závislosti (na hrách, na facebooku, na internet) 

Řešení: Netrávit většinu času na počítači, mobilu. 

c) Bezpečnostní (ztráta dat, nabourání hesel atp., ztráta soukromí, 

napadení počítačovým virem). 

Řešení: Mít legální software, pravidelně aktualizovat počítač, mít 

antivir. Mít tzv. silné heslo (více než osm znaků atd.). Nedávat 

nikomu svá hesla. 

 

III. Napište, co uděláte, když v hodině informatiky sednete k počítači a je 

poškozená klávesnice. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 


