
STUDIJNÍ OPORA PRO 5. ROČNÍK OD 23. 11. 2020 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Milí páťáci, 

v novém týdnu (od 23. 11. 2020 – 27. 11. 2020) necháme slovesa „odpočívat“ a zaměříme se na 

pravopis. Vypracujete pracovní list, který bude zaměřený na psaní velkých a malých písmen (již 

jsem s vámi dělal ve škole). V literatuře si přečtete obrázkovou pohádku. Ti šikovnější z vás si 

mohou zkusit vytvořit pohádku vlastní.  

Až budete mít hotovo, odešlete ke kontrole, a to buď na můj mess, nebo na mail: 

alespavelka@seznam.cz. Pokud budete chtít PL přinést do školy, můžeme se domluvit na 

konkrétní termín!  

 

Ať se vám práce daří a jste zdraví!   

 

PRAVOPISNÁ CVIČENÍ (PSANÍ VELKÝCH A MALÝCH 

PÍSMEN) – PRACOVNÍ LIST 

Malé opakování: 

Pokud se rozhodujeme, kde psát malé a velké písmeno, musíme se podívat na to, jak dělíme podstatná 

jména. 

Rozdělujeme je na dvě skupiny:  

1. OBECNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

 jsou obecné pojmy (ostrov, poloostrov, moře, oceán, hora, základní škola, úřad, hotel ad.) 

 PÍŠEME JE S MALÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM NA ZAČÁTKU 

 

2. VLASTNÍ PODSTATNÁ JMÉNA 

 jsou vlastní názvy (jména), označující konkrétní osoby (Pavel, Martina), zvíře (Alík, Mikeš), 

hory (Sněžka, Praděd), zemi (Švédsko, Japonsko), řeky (Odra, Nil), příslušníky států, měst, 

obcí (Češi, Ostravané, Brňané), názvy svátků (Nový rok – 1. leden, Vánoce, Velikonoce) 

 PÍŠEME JE S VELKÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM NA POČÁTKU 

mailto:alespavelka@seznam.cz


1. Procvič si v následujícím cvičení: 

Č/č) __ertovo (J/j) __ezero, (S/s) __uezský (P/p) __růplav, (P/p) __růliv (L/l) __amanšský, (J/j) 

__aderské (M/m) __oře, (V/v) __eselí (N/n) __ad (M/m) __oravou, (I/i) __vanovice (N/n) __a (H/h) 

__ané, (L/l) __ázně (K/k) __arlova (S/s) __tudánka, (M/m) __alá (S/s) __trana v (P/p) __raze, (O/o) 

__strava – (P/p) __oruba, (S/s) __todolní (U/u) __lice, (H/h) __radec (K/k) __rálové, zastávka (J/j) 

__irská (O/o) __sada, zastávka metra (M/m) __ůstek v (P/p) __raze, (O/o) __stravský (M/m) __ost 

(M/m) __iloše (S/s) __ýkory. 

 

2. Vyber si 5 příkladů a vytvoř libovolné věty jednoduché (např: Čertovo jezero leží v pohoří 

Šumava.) 

1. věta – 

2. věta – 

3. věta –  

4. věta –  

5. věta –  

 

Jako odpočinkovou aktivitu si přečti obrázkovou pohádku „O pyšné princezně“ (pokud se ti bude 

chtít, můžeš vytvořit vlastní, tzv. autorskou pohádku – AKTIVNÍ JEDINCI BUDOU ODMĚNĚNI 

JEDNIČKOU NAVÍC!!!) 



 



ANGLICKÝ JAZYK 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a zdraví. Zasílám vám tyto úkoly pro následující 

období. Pokud si nebude s něčím vědět rady, kontaktujte mne, rád vám se vším pomůžu. 

Hotové úkoly prosím vyfoťte a pošlete.       

evzen.tarasjuk@seznam.cz   nebo   www.facebook.com/tarasjuk.evzen/ 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 
1. Odpověz na otázky.  

Your name:        How old are you:   Your mother's name: 

Your class:    Your teacher's name:   Your father's name: 

Your favorite colour:  Your favorite number:  Your favorite food: 

2. Přečti si text My best friend.  Přepiš anglický text do sešitu. 

3. Přelož anglický text do českého jazyka. 

 

My best friend 

My name is Kate. I’m seven years old. My best friend is Mark.  
Mark is a great friend.  He is eight years old.  
He has got a dog: Spot.  Spot is small and brown.  
I have so much fun with Mark and Spot! 

4. Přepiš si věty a urči jestli je to pravda (true) nebo 

nepravda (false). 

 WRITE:TRUE OR FALSE?  
1) Kate is six years old ______________  
2) Mark is eight years old _______________  
3) Mark has got a cat _______________  
4) Spot is small and brown ______________  
5) Kate and Mark are friends _____________ 
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MATEMATIKA 

Dneska zkusíte napsat malý test.  
Pište do sešitu, fotky úkolu posílejte na https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/     
nebo na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz  
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete vše napsat na papír a po telefonické domluvě 
odevzdat ve škole. 
  

a) Zapiš číslicemi: Čtyřicet šest tisíc tři sta šedesát čtyři 
Devadesát sedm tisíc osmdesát dva 
Dvě stě osm tisíc tři sta dvacet pět 
Pět set osm tisíc čtyři sta šedesát  

b) Napiš pod sebe a odečti 
 

21 000 – 5 422  
14 456 – 2 789  
31 450 – 52 901 
2 622 –  893  
 

c) Napiš pod sebe a vynásob 45 · 91 
53 · 26  
81 · 73  
40 · 52 

d) Vypočítej: 268 : 4  
534 : 3  
596 : 2  
815 : 5  
 

e) Vypočítej: 30 · 400  
40 · 70  
50 · 6  
800 · 70  

f) Vypočítej: 2 400 : 40 
2 400 : 300  
2 400 : 6  
2 400 : 80 

g) Vypočítej.  
Nezapomeň, že nejdřív 

musíš spočítat závorky. 

4 · (17 – 11)  
5 · (7 + 3)  
(27 – 26) · 9  
(2 + 5) · (7 - 5)  
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PŘÍRODOVĚDA 

Zkontrolujte si domácí úkol: 

Horniny a nerosty patří do neživé přírody. Černé uhlí se těží v hlubinných dolech. 
Z ropy se vyrábí benzín a nafta. Zlato a stříbro jsou kovové nerosty. 
Usazené horniny jsou vápenec a pískovec. Ropa a zemní plyn jsou usazené horniny. 
Diamant je nerost. Křemen je nerost. 
 

Minulý měsíc jste se dozvěděli o nerostech a horninách. Dalším tématem, o kterém se 
dozvíte něco zajímavého, bude vesmír a naše planeta Země.  Opište si zápis do sešitu, jen to, 
co je tučně, obrázky nemusíte kreslit.     

VESMÍR 

Vesmír se skládá z hvězd, planet, měsíců, planetek, komet a prachu.  

Hvězdy vydávají samy světlo (svítí) a teplo (hřejí). Nejbližší hvězda planety Země je Slunce.  

Kolem Slunce obíhá 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun).  

 

Teplota na povrchu Slunce je 6 000°C, uvnitř 15 000 000°C.  

Země je od Slunce vzdálená 150 000 000 km – světlo ze Slunce na Zemi doletí za 8 minut.  

Další hvězdy jsou od nás tak daleko, že tyto vzdálenosti neměříme v km, ale ve světelných 

rocích (1 světelný rok je 9 460 730 472 580 800 m). 

Souhvězdí - pro lepší orientaci na obloze byly hvězdy spojovány do skupin, které 

představovaly pohádkové postavy, zvířata, věci.  

 

Nejznámější souhvězdí na severní obloze je Velký vůz.  
Dalším známým souhvězdím je Malý vůz.  
Jeho součástí je hvězda Polárka (určuje sever).  
 

 

Galaxie je velké seskupení stovek miliard hvězd. Naše galaxie se jmenuje „Mléčná dráha“.  

Koukněte na videa: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=7bWZ-gTjhVc 

 

Fotky zápisu posílejte  

na https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/   nebo zs.chrenkova@seznam.cz        
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VLASTIVĚDA 

Z minulých týdnů byste měli mít hotovo a znát: 

 dokreslit si do sešitu sluneční soustavu se všemi planetami postupně od Slunce + 

povídání o Sluníčku (ti šikovní ještě stihli ve škole) 

 vypracovat „vesmírný test“ (od mnohých stále vůbec nemám!) 

 informace o planetě Zemi + znalost základních pojmů (poledníky, rovnoběžky, 

hlavní poledník, rovník, zeměpisná síť atd.) 

 znát informace o Měsíci jako oběžnici Země, jeho pohybech 

 znát informace o planetě Zemi a 2 základních pohybech 

 

Pro týden od 23. 11. 2020 – REKORDY ZEMĚ + SVĚTADÍLY (KVÍZ) 

(vytiskni, opiš, nauč se) 

 

REKORDY ZEMĚ 

 nejvyšší místo – Mt. Everest (Himaláje, Asie, 8.848 metrů nad mořem) 

 nejhlubší místo – Mariánský příkop (Tichý oceán, 10.911 metrů od hladiny oceánu) 

 největší oceán – Tichý oceán 

 největší jezero – Kaspické moře (Zjisti, proč je v názvu moře, když se jedná o jezero – 

informaci si poznač do sešitu) 

 nejhlubší jezero – Bajkal (Asie) 

 nejdelší řeka – Amazonka (Jižní Amerika) 

 nejvyšší vodopád – Salto Ángel (Jižní Amerika) 

 největší poloostrov – Arabský poloostrov (Asie) 

 největší ostrov – Grónsko (patří Dánsku, Atlantský oceán) 

 

SVĚTADÍLY – KVÍZ 

Označ, případně doplň správnou odpověď. 

1. Země je rozdělena na:                                                                                                             

a) pevninu a hory 

b) pevninu a oceány 

c) pevninu a řeky 

  

 



2. Doplň do mapky jména světadílů (pokud nevíš, použij předchozí oporu). 

 

 

3. Asie je: 

a) nejmenší a nejlidnatější světadíl 

b) největší a neobydlený světadíl 

c) největší a nejlidnatější světadíl         

              

4. Afrika je:   

a) nejbohatší světadíl 

b) nejchudší světadíl 

c) nejdelší světadíl 

 

5. Antarktida:  

a) není trvale obydlená 

b) je trvale obydlená 

 

6. Nazýváme světadíly také kontinenty? 

a) ano 

b) ne 



7. Vybarvi mapku světadílů (Asie – žlutá, Antarktida – bílá, Amerika – červená, Afrika – 

černá, Evropa – modrá, Austrálie – zelená) 

     

 

 

 

 


