
                      JAZYK ČESKÝ 5.třída Distanční výuka (9.- 13.11.2020) 

 

1. Doplň do TEXTU vhodná slova. Vyber to, které se do dané věty hodí a napiš je správně: 

(slyšíme, pobývejte, blýskat se, plyne, neobyčejné, myjte, neplýtvejte, myšlenek, 

obyvatelstvo) 

............  prožívá .............  dny. V hlavách lidí ............ spousta .............. . Z televize 

.............. mnoho rad, například: .................... doma, pravidelně si ............... ruce, 

.................. potravinami apod.  

Věříme ale, že brzy se začne .................... na lepší časy! 

(Např.: Obyvatelstvo prožívá...) 

2. Všiml/a sis, že se jedná o PŘÍBUZNÁ slova VYJMENOVANÝCH slov? 

Vypiš zde (nebo na druhou stranu), o která vyjmenovaná slova se jedná: 

(Např.: obyvatelstvo –  od obyvatel atd.) 

3. V textu se nachází i jedno přímo VYJMENOVANÉ SLOVO. 

Které to je:  

4. Vytvoř MINULÝ čas u těchto spojení slov: 

obyvatelé prožívají - 

myšlenky plynou - 

slyšíme rady - 

děti si myjí ruce - 

rodiče nakupují - 

děvčata se bojí – 

5. Vlož (vymysli a napiš) vhodné sloveso: 

Ryby ...................... v moři. 

Cestující .................... ve vlaku. 

Ptáci ...........................na stromě. 

Turisté na dovolené ...................... . 

Zvířata na statku ...................... 

 

 



 

Matematika 5. tř. (9.- 13.11.2020) 

1. Sečti, odečti:                                                         2.   Zaokrouhli na tisíce: 

 24 578                              874 541                              41 965 =           
 58 974                             -  51 789                                  
_______                           ________                            66 544 =                                                                                  
  
 
 
 
 
3. Vynásob: 
           1 236                                                                 25 608                  
            .   23                                                                  .     45                   
__________                                                             _________                                                                                                                                         
 
 
 
        
 
 
 
 
4. Vyděl a proveď zkoušku: 

   6 425  :    5  =                                                                       21 712  :    4  =                                            

                     

                                                                                                                                                

 

5.  Převáděj jednotky : 

3hod  =        min.             180min =       hod.              3m =      cm,                250cm=     m       cm                                                                  
                  

                                                    

6. Spoj čárou:       
trojúhelník rovnostranný – trojúhelník pravoúhlý -  obdélník -   kružnice – čtverec 
 

                                      

          

                                                                                                                           



                              

Anglický jazyk   V. tř.   9.11. – 13.11. 2020                                               Mgr. Evžen Tarasiuk, Mgr. David Otipka 

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

Přepiš si do pracovního sešitu a se nauč nazpaměť. 

1. DAYS OF THE WEEK (dny v týdnu). 
Monday – pondělí        weekdays (pracovní dny) 

Tuesday - úterý 

Wednesday - středa  

Thursday - čtvrtek 

Friday - pátek 

Saturday - sobota            weekend (víkend) 

Sunday - neděle 

 

2. Months of the year (měsíce v roce).       3.  Seasons of the year (roční období) 
January - leden                               winter - zima 

February - únor 

March - březen                               spring - jaro 

April - duben 

May - květen 

June - červen                               summer - léto 

July - červenec 

August - srpen 

September - září                            autumn / fall(amer.) - podzim 

October - říjen  

November - listopad 

December - prosinec     winter – zima 

4. Classroom English. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přírodověda, 5. třída (9. – 13. 10.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová (Facebook: Barča Kaločová – pokud potřebuješ poradit, můžeš mi napsat) 

1. Planety sluneční soustavy – nakresli si všechny planety i s textem do sešitu  

V naší sluneční soustavě se nachází 8 planet, které spolu se Zemí obíhají kolem společného středu, kolem 

Slunce. 

Planety od nejbližší k nejvzdálenější od slunce:  

Merkur – Venuše – Země – Mars – Jupiter – Saturn – Uran – Neptun  

           

Merkur: nejmenší planeta sluneční soustavy, 
nejblíže slunci, proto nejvyšší teplota, horká 
kamenná koule bez života. 

 

Venuše: druhá planeta od slunce, velká asi jako 
Země, skalnatá a horká koule s aktivními 
sopkami 

 

Země: Třetí planeta od slunce, pevný povrch, 
voda se vyskytuje ve 3 skupenstvích (plynné, 
kapalné, pevné), výskyt kyslíku – umožňuje život 
na Zemi. 

 

Mars: pevný povrch s horami a sopkami, je zde 
velká zima, voda ve formě ledu. 

   

Jupiter: největší planeta sluneční soustavy, 
nemá pevný povrch – tvořen stlačenými plyny. 

 

Saturn: bez pevného povrchu, tvořená 
stlačenými plyny, úlomky ledu, prachu, a 
kamenů vytvářejí soustavu různých prstenců 
kolem, má mnoho měsíců (přirozených družic). 

 

Uran: velmi vzdálená planeta tvořená plyny, bez 
pevného povrchu, velmi chladná. 

 

Neptun: velmi podobná Uranu, nejvzdálenější 
planeta, nejchladnější.  

 

 

 

 



Úkoly do vlastivědy 5. tř. (od 9.-13.11.) 

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

Česká republika se skládá ze tří historických zemí: 

Čechy                          Morava                        Slezsko 

 

Č R má 14 krajů 

Praha 

Středočeský kraj                 Liberecký kraj                       Ústecký kraj 

Karlovarský kraj       Jihočeský kraj   Královehradecký kraj 

Pardubický kraj       Kraj Vysočina   Jihomoravský kraj 

Olomoucký kraj       Zlínský kraj   Moravskoslezský kraj 

Česká republika je členem Evropské unie 

 

Kdy vznikla ČR? 

 

Jak se jmenoval první prezident ČR? 

 

Jak se nazývá hlavní město ČR? 

 

  



Úkoly Informatika 5. třída (od 9. do 13.11.2020): 

I. A) Najděte a zakroužkujte na klávesnici tyto klávesy (tlačítka). 

Mezerník, Shift, Enter, Ctrl, Tabulátor (Tab), Caps lock 

 

B) K jakému účelu používáme klávesnice. 

a) mezerník:___________________________________ 

b)Caps lock:___________________________________ 

II. Odpovězte, jakou klávesnici musím podržet, když chci napsat velké písmeno. 

III. Napište, jak správně vypnete počítač. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________ 

 


