
5. ročník – (27. 4. – 1. 5.) 

Pavla Polívková 

Milé děti, vy naši pilní školáčci, 

Týden se s týdnem sešel a my jsme pořád zavření doma, tedy obrazně řečeno, protože do přírody 

chodit smíme, mnozí z vás chodí pravidelně, jak vím z vašich dopisů, máte radost, že je krásné jaro, 

všude kvetou stromy, zvířátka mají mláďátka a tak. Vaše dopisy mě moc potěšily, je sice smutné, že se 

vám stýská po kamarádech, po sportu a dokonce některým z vás i po škole, ale zase můžete být 

pohromadě s rodinou, na to zase nebývá tolik času v běžném režimu, užívat si, jak je venku krásně a, 

co si budeme namlouvat, také si řádně přispat.  

Ale pracovat musíme také. Tento týden toho bude zase trochu méně, protože jsou jen čtyři pracovní 

dny, v pátek je prvního máje, svátek práce, tak ho oslavíme odpočinkem. Tak cože to máme udělat 

tento týden? 

Páťáky čeká skloňování číslovek na straně 121 a 122, písemně udělejte cvičení 10 na straně 121. Je 

dlouhé, klidně si ho rozdělte na dva dny, ale snažte se ty číslovky psát správně, kde si nebudete jistí, 

klidně se mrkněte do on-line pravidel českého pravopisu nebo do učebnice. Lepší než tam napsat 

nesmysl. Také posílám doplňovačky na zájmena a dodělejte si číslovky v AlfBooku.  

V angličtině nám zbývá strana 56 – Show what you know, no a samozřejmě mi zazpívejte písničku, ať 

už mi ji pošlete jako audionahrávku, záznam hlasu nebo dokonce video (přes messenger). 

A to bude vážně všechno. Nezapomeňte se políbit pod rozkvetlým stromem, kdo nemá koho líbat, 

zkuste obejmout břízu, to prý funguje jako náhradní činnost místo toho líbání. Bříza v Dobkově je 

například úplně vyleštěná od objímání, protože ji chodím objímat každoročně, a ještě jsem neuschla, 

takže to funguje. Buďte všichni zdraví a veselí. 

Pavla Polívková 

 

Katka Chvojková 

 

Ahoj páťáci – mazáci :-D! Minulý týden jste měli za úkol vypočítat a vybarvit 2 vytištěné 

stránky z matematiky, někteří z vás mi je dokonce ofotili a poslali, díky! Vypracované listy si 

nechte zatím doma, kdo bude chtít, může mi je nechat u vchodu do školy, kdo bude chtít, 

může se projet na kole do Cibotína a předat mi je, nebo mi je potom dáte někdy ve škole. 

Den Země většina z vás také oslavila a napsala mi (nebo poslala fotku), co jste konkrétně 

dělali, chválím :-D Doufám, že máte všichni zasazená slunečnicová semínka a že je zaléváte. 

Těším se, až mi napíšete, že už jim vykoukly ze země lístky. 

Co nás čeká tento týden? 

 

MATEMATIKA 

 

27. 4. 

Minulý týden vám „Matýsek“ vysvětlil dělení dvouciferným číslem. Psala jsem, že tam je 5 

videí, ale ono jich tam je šest. Kdo pozapomněl, připomene si znovu na těchto stránkách:  



https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-42/ 

Teď byste měli mít tuto „problematiku“ zvládnutou, takže zkuste tato cvičení v učebnici: 

• str. 66 cv. 1 (ústně) – ústně neznamená nedělej :-D 

• str. 66 cv. 2 – vypočítej všechny 3 sloupce, proveď zkoušku. Pošli výsledky 

(nezapomeň na zbytek). 

 

28. 4. 

• Učebnice na str. 66, kde tě čeká lehká slovní úloha č. 3. 

• A ještě otoč na str. 67 a stejně jako včera vypočítej všechny 3 sloupce ve cv. 4 a mně 

pošli výsledky. (Nezapomeň udělat zkoušku správnosti, pokud ti nevyjde, někde bude 

chyba a musíš počítat znovu). 

 

29. 4. 

• Dnes začneme jednoduchou slovní úlohou. Jedná se o cv. 5 na str. 67. Pošli odpovědi 

na obě otázky. 

• Následující cvičení 6 – budeš dělit, sčítat i odčítat (opět pošli výsledky) 

• Dnes ještě krásně stihneš cv. 7 ze str. 67. Opět budeš násobit, dělit, sčítat, odčítat, 

takže dávej pozor na znaménka. 

 

30. 4. 

• V učebnici na str. 67 vyřeš cv. 8. 

• Na závěr si znovu zopakuješ dělení dvouciferným dělitelem a provedeš zkoušku u 

příkladů ve cv. 9 (pošli výsledky). 

Dnes lítají čarodějnice a zítra máme svátek. Mrkni do kalendáře, kdo vlastně svátek slaví…:-

D 

 

1. 5.  

státní svátek 

 

 

VLASTIVĚDA – ZEMĚPISNÁ 

 

Odpověz na následující otázky (týkající se Evropy) – zkus z hlavy, můžeš používat i mapu, 

když si nevzpomeneš: 

1. Vyjmenuj 3 evrop. poloostrovy: 

2. Které oceány omývají břehy Evropy? 

3. Napiš alespoň 3 evrop. moře: 

4. Znáš alespoň 5 evropských pohoří? 

5. Jak se jmenuje nejvyšší hora Evropy a kolik měří? 

6. Napiš 2 evrop. ostrovy: 

7. Napiš 2 evrop. jezera: 

8. Vyjmenuj alespoň 6 evrop. řek: 

9.  Jaké nížiny v Evropě znáš? (alespoň 3) 

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-42/


Možná, že už jste někdy slyšeli o podnebných pásech. Zopakujeme si, co je to podnebí. 

Podnebí je dlouhodobý stav počasí na určitém místě. Záleží, kde se to místo nachází (jak 

daleko od rovníku) a jak velké je tam množství slunečního záření. Je ti určitě jasné, že 

v Antarktidě moc sluníčko nesvítí (takže na jižním a severním pólu je opravdu veliká zima, 

kde žije jen pár zvířat). Zato v Africe sluníčko pěkně praží (proto tam mají tak opálenou kůži, 

žijí tam černoši). 

V Evropě jsou různé typy krajin, zde žijí živočichové, kteří se krajině přizpůsobili a daří se 

jim tady.  

V polárních pustinách žije např. medvěd mrož, v tundrách žijí sobi a polární lišky, v lesích 

mírného pásu žijí srnci, divoká prasata, vlci, ve stepích se daří syslům, křečkům. Nejteplejší 

krajinou v Evropě je subtropická krajina, kde se pěstují např. olivy, citrusové plody a žije tu 

spousta hmyzu a ptáků. 

 

Naše republika leží v mírném pásu, pro který je typické střídání 4 ročních období. 

Stejně tak i většina Evropy leží v mírném pásu. Jižní část zasahuje do subtropického pásu, 

severní část pak zase do subpolárního a polárního pásu. 

 

• Přečti si uč. str. 42, 43, 44. 

• Zapiš do sešitu: (máš tam mít nakreslenou a popsanou mapu Evropy, proto zápis 

stručnější) 

EVROPA 
- severní polokoule 

- členité pobřeží (poloostrovy, ostrovy, oceány, moře, zálivy, průlivy) 

- povrch: nížiny, pohoří 

 

Podnebné pásy 

 

(nakresli obrázek z uč. str. 42 úplně nahoře a popiš polární pás atd.) 

- většina Evropy leží v mírném pásu 

 

Přírodní krajiny 

 

1. polární pustiny (ledovce – medvěd lední, mrož) 

2. tundry (nejsou stromy, všude sníh – sob, polární liška) 

3. lesy mírného pásu (jehličnaté, listnaté, smíšené – srnci, divoká prasata) 

4. stepi (suchá travnatá plocha bez keřů, stromů – hlodavci) 

5. subtropická krajina (olivy, citrusy) 

 

Vodstvo 

 

- mnoho řek (Volha, Dněpr. Rýn, Dunaj,…) 

- jezera: největší jezero na světě = Kaspické moře, v Evropě největší Ladožské jezero 

 



• Otevři si „Alfíčka“, přihlas se, vyber 5. ročník, Vlastivěda, Vlastivěda Evropy, 

Evropa a ostatní světadíly 

 

INFORMATIKA 

 

Práce v programu PowerPoint (pokyny pošlu e-mailem) 

 

 

ČTENÍ 

 

Postupně dočítej knihu od Jaroslava Foglara (do konce dubna, pak vás za týden obvolám a 

budete vyprávět :D) 

 

Marion Polívková 

 

VLASTIVĚDA DĚJEPISNÁ 

 

Dobrovolný úkol pro zvídavce: zkus zjistit, proč je 1. květen státním svátkem a co si vlastně 

připomínáme? (Kdo zjistí, může mi poslat odpověď na email polivkovamarion@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


