
5. ročník – (4. 5. – 8. 5.) 

Pavla Polívková 

Dobrý den, přeji vám všem příjemné probuzení do dalšího karanténního týdne. Počasí 

se kapku změnilo, maličko se ochladilo, ale to se děje každé jaro, když kvetou kaštany. Ale 

stejně už má sluníčko sílu. Sílu hřát, sílu vytahovat rostliny ze země a vytahovat lidi z postele. 

Takže navrhuji něco málo popracovat a pak šup ven a obdivovat přírodu, jak se probudila a 

roste. 

Tak, milí páťáci, vzpomeneme si pěkně, co jsme si na začátku školního roku říkali o 

stavbě věty a větných členech. Zapomněli? Nevadí. Tak si pěkně nalistujte stranu 126, 127 a 

128. Psát nic nemusíte, asi by se základní skladební dvojice špatně malovaly na počítači. Ale 

otevřete si AlfBook v záložce Skladba, je tam jen jedno cvičení, tak ho zkuste. Když to 

nepůjde napoprvé, klidně si to zkuste znovu, ale myslím, že je to docela snadné. 

Z angličtiny si pusťte Steva Unit 8, Our Family Life a na straně 57 si vyplňte slovíčka 

z oranžového světla. Také vyplňte stranu 58. Slovíčka, vlastně slovní spojení, si zapište do 

slovníčku, kdo si nebude jistý výslovností, pošlu ve středu. Zatím vám pošlu e-mailem 

v příloze skeny pexesa ze stříbrné řady Steva. Snad vás aspoň pobaví. 

A také vám posílám důležité informace o savcích, nějaký ten obrázek. Přečtěte si to, 

kdo může tisknout, můžete to prohnat tiskárnou a nalepit do sešitu, ostatní, tedy ti, co nemají 

tiskárnu, dostanou později kopie. 

Choďte hodně ven, pozorujte rostliny, jak kvetou, hmyz, který létá a opyluje květy, i 

ten, který hledá, kde se zabydlí, ptáky, kteří přiletěli a hnízdí. A když najdete v přírodě nějaká 

mláďátka, tak je nechte na místě, protože zajíčci, srnčata, muflončata i mnohá jiná mláďátka 

mají maminku nedaleko a ona se k nim vrátí. 

Tak užívejte to štěstí, že jste v přírodě a ne ve městě zavření v paneláku, udělejte práci 

a vyrazte ven. Jo, a hlavně buďte zdraví. 

Pavla Polívková 

Katka Chvojková 

 

MATEMATIKA 

4. 5. 

Minulý týden jsme nestihli nějaká cvičení, která se na tebe už těší. 

Otevři si učebnici na str. 67 a přečti si slovní úlohu č. 8. Pošli mi odpovědi celou větou na obě 

otázky.  Pokud chceš, můžeš napsat i příklady, jak jsi to vypočítal/a. 

Uč. str. 67 cv. 9 – růžový sloupec (udělej si i zkoušku! Tím pádem mi nemůžeš poslat špatný 

výsledek, když ti vyjde zkouška. Když ti nevyjde, hledej chybičku.) 

99 736 : 15 = 

34 205 : 29 = 

68 440 : 73 = 



5. 5. 

Uč. str. 67 cv. 9 – zelený sloupec 

158 435 : 22 = 

372 926 : 85 = 

432 192 : 16 = 

 

Uč. str. 67 cv. 10 

Napiš odpověď celou větou. 

 

6. 5. 

Uč. str. 67 cv. 9 – žlutý  sloupec 

1 354 222 : 11 = 

23 437 572 : 19 = 

5 350 143 : 46 = 

 

A ještě jedno lehké cvičení na str. 67 – cv. 11. Ale pozor! Nejenže máš vypočítat výsledky, 

ale pak to musíš srovnat sestupně (to znamená od největšího výsledku po nejmenší. 

Vzestupně by bylo od nejmenšího po největší). 

Budeš používat klávesové zkratky CTRL+X  a CTRL+V (zkratka pro vyjmutí a vložení. Ty 

znáš i CTRL + C, což je zkratka pro kopírování). Nebo si s tím poraď, jak nejlépe umíš . 

926 805 – 423 509 = 

35 263 x 9 = 

873 052 : 4 = 

450 850 : 50 = 

372 153 + 94 124 = 

9 356 x 17 = 

 

7. 5. 

Do školního sešitu si udělej cv. 12 na str. 68.  (Můžeš mi ho vyfotit a poslat). Jedná se o 7 

lehkých příkladů, troufnu si odhadnout, že za 15 minut to máš vypočítané i přepsané v sešitě. 

Schválně, zkus si to stopnout, docela by mě to zajímalo, jestli to opravdu za čtvrt hodiny 

stihneš….Pokud si to stopneš, napiš mi, jak dlouho ti to trvalo. Jestli jsi počítal/a správně 

zjistíš, že se výsledek posledního příkladu bude rovnat prvnímu příkladu (v růžovém 

obdélníku). 

No a jistě zvládneš i 6 lehkých úkolů v uč. str. 68 cv. 13. 



a) Jedno auto stojí…. 

b) Pan Zlatý si průměrně za 1 měsíc vydělal 

c) Pan Novák zaplatil 

d) Jeden den pobytu stojí 

e) Paní Kopecké bylo vráceno 

f) Na koncert přišlo  

8. 5. 

Státní svátek – víš, jaký svátek se v tento den slaví? 

 

VLASTIVĚDA – ZEMĚPISNÁ 

 

Dnes začneme rovnou zápisem do sešitu, pokračuj na další řádek pod „Vodstvo“ 

Obyvatelstvo 

Evropa je 3. nejlidnatější světadíl, žije zde více než 700 miliónů obyvatel. 

Žije tu asi 50 národů (svůj jazyk, svou kulturu). 

Většina žije ve městech (velká města: Londýn, Paříž, Moskva….) 

 

Hospodářství  

Evropa je spolu s Amerikou nejvyspělejším světadílem. 

 

Evropská unie (EU) 

Jedná se o sdružení států, které se navzájem podporují, spolupracují 

spolu. Platí tu volný pohyb osob, zboží, studenti mohou studovat v jiných 

státech. 

ČR vstoupila do EU 1. 5. 2004. 

Jednotná měna = euro 

Severoatlantická aliance (NATO) 

- vojenská organizace (v případě napadení jednoho státu mu ostatní půjdou 

na pomoc) 

 

Můžeš si tam zkusit ty vlajky nakreslit. 

 

Uč. str. 45, 46, 47 

 

Alfbook – přihlas se, vyber 5. ročník, Vlastivěda Evropy, Evropa 



INFORMATIKA 

 

Práce v programu PowerPoint (pokyny pošlu e-mailem) 

 

ČTENÍ 

 

Ve středu mezi 18. a 19. hodinou zavolám, abys mi vyprávěl/a děj knížky od Jaroslava 

Foglara. Můžeš si pár vět napsat na papír a přečíst mi je. Nebo můžeš natočit video, ve kterém 

obsah knížky převyprávíš (přečteš) a pošleš mi ho. V tom případě bych už nevolala. 

 

Marion Polívková 

 

VLASTIVĚDA DĚJEPISNÁ 

 

Děkuji všem, kteří mi poslali odpověď na minulou otázku a zde další úkol pro zvídavce: 

• Zkus zjistit, proč je 8.květen státním svátkem a co si vlastně připomínáme? (Kdo zjistí, 

může mi poslat odpověď na email polivkovamarion@gmail.com). 

 

 

 

 

mailto:polivkovamarion@gmail.com

