
ÚKOLY 18. 1. – 22. 1. 2021  5.A, 5. B 

 

 

 

 

ÚKOLY 18. 1. – 22. 1. 2021 (5. A, 5. B) 

 

Nezapomeň podepisovat všechny své papíry: jméno, příjmení a třídu 

 

 ČESKÝ JAZYK 
- PS vyjmenovaná slova (růžový) str. 7 cv. 1, 2, 3a,b (můžeš procvičit na stránkách určených k procvičování) 

- 5. A - Čítanka str. 60 – 62 „Mikulášovy Vánoce“ 

- 5. B – Čítanka str. 74 přepis básně „Zimní láska“ (pouze nadpis, autor a 2 sloky) 

 

 MATEMATIKA 
- pracovní list (násobení trojciferným číslem – můžeš se na stránkách k procvičování podívat na 

video) 

- geometrie (počet vrcholů a jejich popis, podívej se na stránkách, abys správně popsal) 

 

 ANGLICKÝ JAZYK 

- pracovní list 

 

 PŘÍRODOVĚDA 
- pracovní list – práce s učebnicí str. 40-42 + souhrnné opakování Podnebných pásů 

 

 VLASTIVĚDA 

- UČ zelená str. 12-13 

- odpověz na otázky ze strany 13 (pouze otázky 1-3) do školního sešitu 

 
 INFORMATIKA 

- pracovní list 

 

 HUDEBNÍ VÝCHOVA 

- Pracovní list: hudební rébusy (nástroje) 

 

 

 

ÚKOLY ODEVZDAT V PONDĚLÍ 25.1.2021 MEZI 9 A 11 HODINOU VE VESTIBULU ŠKOLY. 

KDO NEBYL VE ŠKOLE, ODEVZDÁ HNĚDOU UČEBNICI VLASTIVĚDY. 

DONESTE ŽAKOVSKOU KNÍŽKU. 

 

 

Možnost dalšího procvičování:  

https://sites.google.com/view/nametykprocvicovani/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka 

      ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, 403 31 
Tel.:472731819, 472731253 Tel.řed./fax:472731480, e-mail:skola@zsmojzir.cz 

 

https://sites.google.com/view/nametykprocvicovani/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka
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PŘÍRODOVĚDA      PODPIS: ____________________ 

 

 Polární pás 

- rozkládá se v ____________________ části severní polokoule a v ___________________ části 

jižní polokoule 

- podnebí je zde velmi _________________, většina krajiny je po celý rok _________________ 

- žije zde ___________________ druhů živočichů (např.: ____________________) 

- polární zvířata jsou přizpůsobena životu v tomto prostředí, mají _________________________ 

Nakresli a popiš 2 zvířata: 

 

 

 

 

 

 

 Život v mořích a oceánech 

- většina povrchu Země je pokryta vodou ________________ 

- na rozšíření života v oceánech má vliv _____________, ____________ a _______________ 

- v blízkosti mořského břehu často rostou _____________________, které produkují ________ 

- hluboko v oceánu je ____________ a ________, proto zde _____________ žádné rostliny a 

žijí zde pouze některé druhy ______________________ 

 

Obrázek vybarvi podle skutečnosti 
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MATEMATIKA – na každý den vychází dva příklady  PODPIS: ___________________ 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Hudební rébusy 

 

Vylušti rébusy v tabulce a zapiš jejich řešení. 

číslo rébus řešení 

1. ŽÁDNÉHO KUBU BENDŮ NEZNÁM. 
 

2. HOLKY, TA RADKA JE HODNÁ. 
 

3. HOLA HOU, SLEPIČKO! 
 

4. ŘEKLA: VÍ RŮŽENA, CO JE TO SLEPICE? 
 

5. LADÍ NÁM TO, ČI NELADÍ? 
 

6. NA NOHOU MĚL KUBA SANDÁLY. 
 

 

K hudebním nástrojům přiřaď správná čísla rébusů. Našel/la jsi všechny nástroje? Ten, který 

chybí, nakresli k ostatním. Pojmenuj ty nástroje, které nemají číslo. 
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INFORMATIKA - I.Pazderová         Jméno, třída: ________________________ 

 
Téma: Složky 
Vše si vyzkoušíme po návratu do školy a naučíme se. 
Přečti si následující výklad. 
Složka 
V počítači máme uloženo velké množství nejrůznějších dat. Například obrázky,  
tabulky, dokumenty, programy atd. Počítač má všechna data uložena na harddisku. 
Na disku může být uloženo tisíce dat. Abychom se v tomto množství dat vyznali, 
musíme je nějakým způsobem utřídit, srovnat. A právě k třídění dat se používají 
složky = adresáře. Například místo velkého množství fotek z prázdnin je dobré 
vytvořit si složku Prázdniny 2019 a prázdniny 2020. A u složky Prázdniny 2019 si 
můžete vytvořit další podsložky Lyže a Moře. Adresáře tvoří na disku stromovou 
strukturu. Kvůli jednoznačnosti nemohou v jednom adresáři existovat dvě položky se 
shodným jménem (v tomto případě se nerozlišuje mezi souborem a adresářem). 
 

Vytvoření složky 

Vytvořit složku není obtížné. Můžeme ji vytvořit přímo na pracovní ploše počítače,  

nebo v jiné složce. 

1. Klepneme pravým tlačítkem myši na volné místo plochy počítače. 

2. V zobrazené nabídce zvolte položku Nový. 

3. V další nabídce klepnete na položku Složka. 

4. Na místě, kde jste klepnuli, se zobrazí ikona nové složky s obdélníčkem pro 

název napíšete vhodný název a složku pojmenujete a následně stisknete 

klávesu Enter. Tím bude nová složka vytvořena. 

Úkol: 

Vytvoření složky. 

Zapiš ve správném pořadí. 

Nová složka je vytvořena. 

Z rozevřené nabídky vybereme příkaz Nový – Složka 

Klepneme pravým tlačítkem myši na volné místo plochy Windows. 

Zvolíme vhodný název u vytvářené složky. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 


