
STUDIJNÍ OPORA PRO 5. ROČNÍK OD 9. 11. 2020 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Milí páťáci, 

v novém týdnu (od 9. 11. 2020 – 13. 11. 2020) si důkladně procvičíte učivo o slovesech. Vypracujete 

pracovní list, který se skládá z 5 cvičení. Až budete mít hotovo, odešlete ke kontrole, a to buď na 

můj mess, nebo na mail: alespavelka@seznam.cz. 

V rámci literatury si pak poslechnete audiopohádku a napíšete si do sešitu, kdo je autorem, jak se 

pohádka jmenuje, jaké postavy v pohádce vystupují a jaký je její děj (o čem pohádka vypráví) + 

libovolná ilustrace (kresba): https://www.youtube.com/watch?v=6o1GjhJwzxQ.  

Ať se vám práce daří a jste zdraví!   

SLOVESA – PRACOVNÍ LIST 

1. Vypiš z textu všechny určité slovesné tvary (tvary, u kterých určujeme osobu, číslo, způsob 
a čas) a urči tyto mluvnické kategorie (významy). 
Můžete narazit na dva typy slovesných tvarů: a) jednoduché – tvořené jedním slovesem, b) 

složené – tvořené dvě a více slovesy, např. podmiňovací způsob, budoucí čas aj. 

Chtěli bychom jít do kina. Líbilo se vám dnešní představení? Nechtěl bych plýtvat penězi. 

Slibte nám to! Přečetla bys mi pohádku? Koupil sis nové boty? Uprav si vlasy. Budou dneska 

k obědu buchty s mákem? 
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2. Z daných sloves utvoř všechny tvary rozkazovacího způsobu (POZOR! rozkázat můžeš pouze 
2. os. č. j, 1. a 2. os. č. mn.). 
př.: spát – spi! spěme! spěte! 

jíst –  

být – 

malovat – 

koupat se – 

 

3. Převeď slovesa do požadovaného tvaru (v závorce). 
př.: jíst (3. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas minulý) – JEDLI 

vidět (1. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný) –  

číst (3. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací, čas přítomný) –  

pít (2. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas budoucí) –  

smát se (2. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací, čas minulý) – 

telefonovat (1. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací) – 

 

4. Doplň. 
 

Slovesa jsou slova, která vyjadřují ……………………………………………………... 

…………………………………………….. 

U sloves rozlišujeme ………………, ………………. a ……………. osobu. 

Slovesa mohou svými tvary vyjádřit ………………….. a  …………………. číslo. 

U sloves rozlišujeme čas ………………….., ………………….. a …………………. 

Slovesa mohou svými tvary vyjádřit způsob: a) 

                                                                              b) 

                                                                               c) 

Slovesa v oznamovacím způsobu mohou vyjádřit čas ……………….., ………………. 

a …………………… 

Rozkazovací způsob má tvary pouze pro …… osobu čísla ……………………;  



 

……osobu čísla …………………….. a …... osobu čísla ……………………. 

Slovesa v podmiňovacím způsobu mohou vyjádřit čas ……………a ……….......... 

 

5. Tvary sloves v čase přítomném nebo budoucím převeď do času minulého. 

 

Kluci dostanou k Vánocům nová kola. –  

Děti závodí v běhu. –  

Děvčata se smějí novému vtipu. – 

Nákladní auta vezou uhlí na topení. –  

V zimě budeme lyžovat v Beskydech. – 

Letadla se připravují ke startu. –  

Na jaře rozkvétají sněženky. – 

Honzovi rodiče nás navštíví v Praze. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Dáme si opakování minulého učiva MĚSÍCE,DNY,ROČNÍ OBDOBÍ. 

Vyplněné úkoly prosím  vyfoťte a pošlete fotku na Messenger v Facebook nebo na @. Pokud 

nemáte možnost poslat elektronicky, doneste sešit do školy tak, jak jste byli upozorněni 

třídním učitelem.  Vaší práci zkontroluji a oznámkuji. Kdo neodevzdá práce v čas, toho budu 

bohužel muset hodnotit za 5. Řešení úkolů dostanete s dalším pracovním listem tak, abyste 

si mohli zkontrolovat úkoly.  

e- mail: evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

1. Doplň měsíce  

January, -------------,-------------, April,------------, ---------------,July,----------,----------                         

2. Který den je špatně napsaný?       

Monday, Thuesday, Wednesday, Thusday, Friday, Satrday, Sanday 

3. Napiš datum 

  4.1.                                     12.6.                                   2.8.             

 11.9 .                                    3.2.                                  16.4. 

4. Sestav správně slovo  

YANAJUR –                            NEJU -                      REBEDMEC –                      ROCTOBE– 

GAUSTU –                             CHARM -                  RILAP –                                YAM –  

5. Přiřaď měsíce k ročnímu období 

WINTER SUMMER SPRING AUTUMN 
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MATEMATIKA 

 
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.  
 

1) Opiš 6 příkladů do sešitu pod sebe, odečti a udělej zkoušku 

Př:      7 152 -  697 
 

7 152     
-  697 
6 455 
 

Zk: 6 455   
         697 
      7 152 

a) 7 843 - 4 321 
b) 4 239 - 3 752 
c) 9 330 - 6 734 
d) 9 000 - 3 017 
e) 6 985 - 4 899 
f) 7 521 - 3 957 

 
 

2) Opiš 6 příkladů do sešitu pod sebe a vynásob, nedělej zkoušku 

      Př:        4 095 · 3    4 095  
         · 3 
 12 285 

a) 325 · 2 
b) 415 · 8  
c) 275 · 6  
d) 709 · 3  
e) 2 345 · 9 
f) 9 134 · 8 

 

 

3) Opiš 6 příkladů do sešitu pod sebe, vynásob a udělej zkoušku 

      Př:        25 · 32   25  
· 32 
  50 

75 
800 

Zk: 32  
    · 25 
     160 

     64_ 
     800 

g) 15 · 22 
h) 45 · 81  
i) 15 · 16  
j) 59 · 83  
k) 25 · 61  
l) 34 · 86 
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PŘÍRODOVĚDA 

Fotky úkolu posílejte nebo na https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/     

nebo na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz        

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete po telefonické domluvě donést úkol ke kontrole 

do školy.  

Minule jsme se učili, že mezi usazené horniny patří třeba pískovec nebo vápenec. Tyto 

horniny těžíme a používáme hlavně ve stavebnictví. Některé usazené horniny používáme 

jako palivo. Jsou to uhlí, ropa a zemní plyn.  Opište si do sešitu vše, co je tučně. 

 

PALIVA – USAZENÉ HORNINY 

UHLÍ 

Uhlí patří mezi pevná paliva. Vzniklo z pravěkých rostlin (přesliček a plavuní),  

které spadly do bažin. Tam se změnily v uhlí – zuhelnatěly. 

Černé uhlí je starší a je ve větší hloubce. Těží se v hlubinných dolech.  

Černé uhlí se těžilo hlavně na Moravě, v okolí Ostravy a Karviné. 

Hnědé uhlí je mladší, je v menší hloubce. Těží se v povrchových dolech.  

Je méně kvalitní, spalováním hnědého uhlí v tepelných elektrárnách vyrábíme elektřinu.  

Hnědé uhlí se těží v Čechách v okolí Mostu a Sokolova. 

ROPA 
Ropa patří mezi tekutá paliva. Vznikla na dně pravěkých moří z odumřelých mořských 

živočichů, které překryla vrstva bahna a hornin. 

Ropa se těží hlubinnými vrty na souši i ze dna moří, dopravuje se tankery nebo ropovody. 

Z ropy se vyrábí benzín, nafta, plasty, hnojiva. 

ZEMNÍ PLYN 
Zemní plyn se těží spolu s ropou, protože vzniká nad nalezišti ropy. 

Využívá se na výrobu elektřiny, doma pro vytápění a vaření. Je výbušný. 

Ropa a zemní plyn se těží hlavně v USA, v Rusku a v Saudské Arábii.  

V ČR jsou malá naleziště na Moravě, většinu ropy a zemního plynu dovážíme. 
 

Doplň tabulku: 

Vyvřelé horniny  Usazené horniny Přeměněné horniny 

   PÍSKOVEC  MRAMOR 

 ČEDIČ    

    

  ROPA  
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VLASTIVĚDA 

Minulé týdny jste měli pracovat na těchto úkolech: 

 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.) 

 

Pro týden od 9. 11. – MĚSÍC – PŘIROZENÝ SATELIT ZEMĚ (vytiskni, opiš, nauč se) 

 

- přirozený satelit Země  

- je v synchronní rotaci se Zemí, což znamená, že ze Země vidíme stále stejnou 

stranu Měsíce (září pouze odraženým světlem ze Slunce) 

- Měsíc se otáčí kolem své osy, rotace (otočení) trvá 29,5 dne, spolu se Zemí se 

otáčí kolem Slunce – délka toho oběhu je 365 dní 5 hodin a 49 minut (říkáme 

tomu jeden rok) 

- gravitace Měsíce způsobuje tzv. slapové jevy – mořský příliv a odliv 

- člověk se po Měsíci prošel dne 21. 7. 1969 – vesmírná loď APOLLO 11, 

výstup provedl kosmonaut NEIL ARMSTRONG (USA) 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-clovek-vstoupil-na-

mesic-21-cervenec-151292  

- den na Měsíci trvá 14 dní, noc stejnou dobu 

- za dne je teplota až +130 ℃, v noci pak až – 170 ℃ 

- Měsíc nemá ovzduší, nevyskytuje se zde žádný život 

- POVRCH MĚSÍCE: světlé plochy jsou hornaté oblasti s krátery, tmavé plochy 

jsou plošiny z tmavých hornin  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-clovek-vstoupil-na-mesic-21-cervenec-151292
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- FÁZE MĚSÍCE: 

1. NOV – Měsíc není vidět 

2. PRVNÍ ČTVRT -  osvětlená část Měsíce má tvar písmene D 

3. ÚPLNĚK – osvětlená část Měsíce obrácena k Zemi 

4. POSLEDNÍ ČTVRT – osvětlení část Měsíce má tvar písmene C 

 

PRO JISTOTU PŘIKLÁDÁM I VÝBORNOU VIDEOPREZENTACI, NA KTEROU SE 

PODÍVEJTE: https://www.youtube.com/watch?v=d29qwPCoHSQ 
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ESTETIKA 

 

Nic neopisuj, napiš vždy jen číslo a odpověď. Např. 1) DVEŘE 

10 HÁDANEK  
 

1) Čtyři rohy, žádné nohy, chodí to, stojí to. Co to je? 
 

2) Čtyři rohy, žádné nohy, jenom břicho veliké. Co to je? 
 

3) Čtyři rohy, žádné nohy, domečkem to pohne. Co to je? 
 

4) Má to zuby a nic to nejí. 
 

5) Co vidíme se zavřenýma očima?  
 

6) Nohy nemá, a přece rychle utíká. Co je to?  
 

7) Máme to rádi, a přece se na to mračíme. Co je to?  
 

8) Vypadá to jako kočka, mňouká to jako kočka a není to kočka. Co to je? 
 

9) Neustále to mění tvar, a přesto je to kulaté. 
 

10)  Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš, co to je??  

 
Fotky úkolu posílejte nebo na https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/     

nebo na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz   nebo napiš odpovědi do chatu.   
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