
5. ročník – (11. 5. – 15. 5.) 

Pavla Polívková: 

Tak vás zase zdravím po dalším týdnu karantény, ale teď už je to o něco veselejší, protože se asi brzy 

uvidíme, tedy alespoň většina z nás. Avšak nebudeme se ještě radovat, nevíme, jak to nakonec 

dopadne. Moudrá lidová rčení nám říkají: Nechval dne před večerem. Neříkej hop, dokud 

nepřeskočíš. Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Znamená to, že se ještě může stát 

mnoho událostí, které celý výsledek změní. Co se ale nezmění, je to, že se musíme učit (aspoň 

trochu), ať už spolu, nebo na dálku. Tak směle do toho, půl je hotovo. 

V neděli večer jsem vám všem poslala na vaše e-maily tabulku s hodnocením toho, co jste zatím 

udělali v programu AlfBook. Tedy jen toho, co bylo povinné, protože mnozí z vás toho udělali spoustu 

navíc, to zhodnotím až na úplný konec roku. Když vám něco chybělo, napsala jsem vám ještě 

upozornění, abyste si to doplnili, než začnu hodnotit. Ti co doplnili, jsou šikulkové, ti, co se na to 

naopak vybodli, jsou spící panny, které je potřeba probudit. Ještě nám něco přibude, budeme na 

AlfBooku procvičovat, je to prima program, protože když se vám nebude líbit, jak jste nějaké cvičení 

udělali, můžete se k němu vrátit a udělat ho lépe a tím si zlepšit i hodnocení. 

Takže, milí a povětšinou i pilní páťáci, jdeme na to. Jak jsem říkala, tedy ehm, psala, budeme 

alfbukovat. V rámci opakování a procvičování udělejte cvičení v záložkách SLOVESA, SLOVNÍ DRUHY a 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA. V učebnici si zopakujte na stranách 131 a 132, co jste se učili o souvětí. Větu 

hlavní a vedlejší bych si raději nechala na dobu, kdy s vámi budu moci komunikovat poněkud pružněji 

a nejlépe hned, protože se budete muset smysluplně zeptat, abyste poznali, která věta je vedlejší a 

kterou se musíte ptát. Když si vzpomenu na některé vaše výroky při odpoledním vyučování (třeba 

koblihy na hradě, nebo co to bylo za nesmysl), obchází mě hrůza z toho, že byste to mohli pak 

považovat za správné a někde tvrdit, že vás to učitelka takhle učila. Ježkovy oči, to je představa!  

Anglická slovíčka pošlu všechna najednou, ale jen napsaná, obrázky máte v pracovním sešitě. 

Kontrolní vyplněné stránky z pracovního sešitu pošlu jen těm, kteří mi napíšou, že už je mají hotové, 

aby to někdo jen neopisoval, to by se toho moc nenaučil.  

Nově si pusťe Steva clip2, doplňte na straně 57 slova ze zeleného světla a vyplňte stranu59. 

Z přírodovědy se mi moc líbilo, když jste si pustili dokument o ptácích podle svého výběru a pak jste 

mě poučili o zajímavostech, které jste se dověděli. Tak si to zopakujeme i u savců, můžete si pustit 

(třeba na you-tube) dokument o libovolném savci, nebo třeba i několika savcích a napište mi e-mail, 

co jste se dověděli zajímavého. 

Mějte se hezky, buďte zdraví a třeba se zanedlouho potkáme ve škole. 

Pavla Polívková 

Katka Chvojková: 

 

MATEMATIKA 

Minulý týden jsme procvičovali dělení dvouciferným číslem, do toho zkoušky, zbytky, nebylo 

to jednoduché, ale většina se s tím popasovala dobře. 

 



11. 5. 

Začneme hezky zvesela slovní úlohou na str. 68. Jedná se o cv. 14. 

Zkus napsat příklady, jak jsi došel/došla k výsledku. 

 

Příklad 1: 

Příklad 2: 

 

Odpovědi:       Podél silnice muselo být rozmístěno  ?   značek. 

  Vybudování značení stálo ?  Kč. 

 

cv. 15 – zelený sloupec (nezapomeň si udělat zkoušku, ať víš, že to máš dobře, ve škole 

v písemce to taky bude muset být se zkouškou a popř. zbytkem v závorce): 

45 025: 25 = 

49 516 : 12 = 

60 731 : 27 = 

 

12. 5. 

Uč. str. 68 cv. 16 – řekla bych, že v posledním příkladu d) by mělo být číslo 41 635 ne 71 635. 

Pošli výsledky: 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

Neboj, nezapomněla jsem na cv. 15 – udělej prostřední sloupec: 

82 555 : 33 = 

124 937 : 19 =  

326 005 : 60 = 

 

cv. 17 

(350 + 10) : 90 + 6 = 

1000 : (231 + 19) + 16 = 



(130 + 500) : (324 – 524) = 

420 : (2x5 + 50) – 10 = 

(400 + 10 +70) : (15x4) =  

500 – 2x(30 + 56 – 16) = 

 

 

13. 5. 

Určitě víš, čím dneska začneme, co nám chybí. Ano, je to cv. 15 na str. 68 – růžový sloupeček: 

728 884 : 26 = 

1 392 863 : 14 = 

2 763 425 : 20 = 

 

A ještě otoč na str. 69 a podívej na cv. 18. Pošli odpovědi: 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

 

14. 5. 

Doplň tabulku (cv. 19 na str. 69) 

1. číslo 2. číslo součet čísel rozdíl čísel součin čísel podíl čísel 

8 154 3         

61 848 9         

3 264 12         

11 118 17         

21 502 26         

 

Cv. 21 – vyber si jeden sloupec a vypočítej. 

 

15. 5. 

Dnes tě čekají 2 sloupce na str. 69 cv. 21 



 

A ještě cv. 22 na str. 70 (se zamhouřenýma – spíš zavřenýma očima ti dovolím spočítat si to 

na kalkulačce. Pozor, přečti pečlivě zadání, jedná se o sudé šesticiferné číslo dělitelné 22… 

Tak které to je? Už víš? Všechna čísla nejsou vhodným adeptem na správný výsledek, 

zamíchala se mezi ně lichá, pěticiferná….) 

Odpověď: 

 

 

VLASTIVĚDA – ZEMĚPISNÁ  

Sláva! Probrali jsme letem světem světadíly, podrobněji jsme se zaměřili na Evropu (povrch, 

vodstvo, podnebné pásy….) a teď se začneme věnovat našim nejbližším sousedům. A 

začneme zrovna se státem, který je od nás na východ, spoustu let s námi tvořil jeden stát 

(republiku), pak se od nás oddělil, jeho hlavní město je Bratislava. 

Takže už víš, že se jedná o Slovensko. 

 

Na Slovensku se mluví dost podobně jako u nás, takže budeš rozumět. Ovšem jsou i slova 

dost odlišná od češtiny. Třeba velbloud je ťava. Krasokorčulanie je krasobruslení atd. atd. 

Víš, kolik obyvatel žije v ČR? Je to něco přes 10 miliónů. Myslíš, že na Slovensku žije víc nebo 

míň obyvatel? (Asi jsi uhodl/a, že míň, je jich asi polovina). 

 

Hlavní město znáš, vlajku asi také, za chvíli si ji kdyžtak prohlédneš v učebnici. Na Slovensku 

už se platí eurem a mluví se tam slovensky. 

 

Sever Slovenska – to jsou pohoří s horami, nejvyšší horou je Gerlachovský štít v pohoří 

Vysoké Tatry. Najdeme tam také Nízké Tatry a Velkou a Malou Fatru. Rozprostírají se tam 

také hooodně studená jezera, tzv. plesa. 

Na Slovensku mají ovšem i nížiny, největší je Podunajská. 

Také mají hodně lesů. 

Nejvodnatější řekou je Dunaj, ale nejdelší řekou je Váh.  

Mezi další města patří Košice, Žilina, Piešťany, Bánská Bystrica a další. 



Můžeme tu také navštívit hrady a zámky – Spišský hrad, zámek Bojnice, zrekreovat se 

v lázních (Piešťany, Trenčianske Teplice). Oblíbenou rekreační oblastí je i přehrada na 

východním Slovensku. Zjisti na mapě, jak se jmenuje. 

No a taky znáš pověst o Jánošíkovi, který bohatým bral a chudým dával. 

 

Tak a teď si vezmi učebnici na str. 48,49 a přečti si o Slovensku. 

 

Zápis do sešitu: na další stranu napiš velký nadpis SOUSEDNÍ STÁTY ČR, pod to napiš menší 

nadpis SLOVENSKO 

- opiš oranžovou tabulku (počet obyvatel, úřední jazyk, hlavní město, měna) a udělej si 

stručný zápis (znáš to, když jsme probírali kraje ČR). 

- potom nakresli od ruky mapu Slovenska (podle uč. str. 48), vybarvi, popiš pohoří, 

řeky, nížiny, města. 

- nakresli vlajku Slovenska. 

 

ČTENÍ: 

Čti si nahlas každý den 15 minut svou vybranou knížku.  

 

 

Marion Polívková: 

VLASTIVĚDA DĚJEPISNÁ 

 

Vezmi si učebnici a přečti si prosím kapitolu Druhá světová válka (str. 31 - 33). Pak si opiš do 

sešitu zápisky. Ale než začneš, zapamatuj si toto: 

 

Každá válka je zlo, ale druhá světová válka byla tím nejhorším. Umírali v ní nejen 

vojáci, ale cíleně bylo vyvražděno mnoho milionů civilního obyvatelstva, mužů, žen i dětí 

– ať už při náletech, nebo v koncentračních táborech, nebo při svržení atomových bomb. 

Takové utrpení, zmar a hrůza nemá v historii obdoby a už se nesmí nikdy opakovat.  

Když to bude to jediné, co si o druhé světové válce zapamatuješ, budu spokojená! 

 

Zápis do sešitu: 

Druhá světová válka 

Německo 

• nacistická strana, v čele Adolf Hitler 

• válečné plány na ovládnutí Evropy 

• rasistické teorie o nadřazenosti německého národa 

 



Mnichov 1938 

• v Mnichovské dohodě potvrzeno odstoupení českého pohraničí (Sudet), kde žily 3 

miliony německého obyvatelstva 

• za účasti představitelů evropských států (Fr., VB, It., Něm), bez zástupců 

Československa 

• území bez odporu předáno (Češi vystěhováni), ačkoliv česká armáda byla vyzbrojena 

a hranice opevněny 

 

konec První republiky 

• od r. 1935 prezidentem Edvard Beneš 

• 1938 ztráta pohraničí 

• 15.3. 1939 obsazení zbytku republiky německými vojsky = okupace 

• území připojeno k Německu jako tzv. Protektorát Čechy a Morava 

• Slovensko se o den dříve odtrhlo a vyhlásilo samostatnost 

 

propuknutí 2SV 

• září 1939 Německo napadlo Polsko a postupně zaútočilo na další státy (Francie, 

Sovětský svaz, Velká Británie..) 

• boje také v Africe a v Asii 

 

období okupace 

• prezidentem Emil Hácha - vše pod německým dozorem 

• tajná německá policie = gestapo 

• zatýkání a popravování lidí, kteří byli proti okupaci 

• deportace Židů a Romů do koncentračních táborů (Terezín, Lety u Písku) 

• práceschopné obyvatelstvo nasazeno ve zbrojním průmyslu v Německu (totální 

nasazení) 

 

protiněmecká činnost 

• během války začaly působit na našem území tajné partyzánské jednotky 

• čeští piloti ve službách anglického letectva (RAF) 

• 1942 atentát na R. Heydricha (říšský protektor) – tragické následky (vypálení Lidic a 

Ležáků) 

1945 

• konec 2SV, postupné osvobozování (z východu sovětská armáda, ze západu americká 

vojska) 

• připojení Slovenska a obnovení samostatnosti 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 


