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ÚKOLY 16. 11. – 20. 11. 2020 (5. A, 5. B) 

 

Nezapomeň podepisovat všechny své papíry: jméno, příjmení a třídu 

 

 ČESKÝ JAZYK 
- Pracovní list: koncovky podstatných jmen (zopakuj si vzory u jednotlivých rodů a vlep si 

přehled do školního sešitu) 

 

 MATEMATIKA 
- pracovní list: zápis čísel do milionu, číselné řády 

 

 pokud máš problémy se zápisem velkých čísel, podívej se na video 

https://www.youtube.com/watch?v=wmV8Mu5eQTg&list=PLlQgBpv1udkKc

GVZdYNRLhBtp_O_WwXNN 

 

 pokud máš problém s číselnými řády, podívej se na video 

https://www.youtube.com/watch?v=rxPieCoWXYU&list=PLlQgBpv1udkKcG

VZdYNRLhBtp_O_WwXNN&index=2 

 

 ANGLICKÝ JAZYK 

- pracovní list 

 

 PŘÍRODOVĚDA 
- pracovní list – práce s učebnicí strany 17-18 

 

 VLASTIVĚDA 

 
- přečíst učebnici str. 34-36 

- Do školního sešitu si napiš nadpis HUSITSTVÍ a nakresli si 4 husitské zbraně a 

pojmenuj je (UČ str. 35) 

- Podívej se na video 

 https://edu.ceskatelevize.cz/video/3568-jan-zizka-a-husite 

 
 INFORMATIKA 

- pracovní list 

 

 

 

 

 

ÚKOLY ODEVZDAT V PONDĚLÍ 23.11. MEZI 9 A 11 HODINOU VE 

VESTIBULU ŠKOLY. 

Doneste žákovskou knížku. 

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

 

VZORY PODSTATNÝCH JMEN 

 

Rod střední 

 

MĚSTO   MOŘE   KUŘE   STAVENÍ 

(bez města)  (bez moře)  (bez kuřete)  (bez stavení) 

 

 

 

Rod ženský 

 

ŽENA   RÚŽE   PÍSEŇ   KOST 

(bez ženy)  (bez růže)  (bez písně)  (bez kosti) 

 

 

 

Rod mužský (životný Ž, neživotný NŽ) 

 

PÁN - Ž   HRAD - NŽ  MUŽ - Ž  STROJ - NŽ 

(bez pána)   (bez hradu)  (bez muže)  (bez stroje) 

 

 

 

PŘEDSEDA - Ž  SOUDCE - Ž 

(bez předsedy)   (bez soudce) 
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Český jazyk 
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Matematika 
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Anglcký jazyk    Jméno a příjmení: __________________________________ 
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PŘÍRODOVĚDA  

 

  3.     ENERGETICKÉ SUROVINY (učebnice strana 17-18) 

= suroviny, ze kterých se vyrábí ______________________ 

- získáváme z nich teplo, světlo, energii 

- dělíme: 

 pevné UHLÍ 

- hnědé uhlí: těží se v _________________ dolech 

- černé uhlí: těží se v _________________ dolech 

- využití: _______________________, 

______________________________________________ 

 kapalné ROPA 

= pravděpodobně vznikla z ____________________________________________ 

a drobných živočichů 

- vůně podobná jako u __________________ 

- různobarevná 

- dopravuje se _________________________ 

- využití= vyrábí se z ní _________________ a _________________ 

 plynné ZEMNÍ PLYN 

- vytápějí se s ním domácnosti 

- je __________________ 

- dopravuje se __________________________ 
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Informatika 

Učivo na týden od 16. 11. do 20. 11.     Příjmení, třída: 
________________________ 
Informatika 5. ročníky 
Opakování 

Tento týden si pomocí křížovky otestujeme znalosti z oblasti výpočetní techniky. 
1. Přečtěte si následující text, který vám poslouží při řešení křížovky. 

Vstupní zařízení počítače 
Jsou všechna zařízení, pomocí kterých můžeme něco vložit do počítače.  
Mezi vstupní zařízení patří: myš, klávesnice, webkamera, joystick, mikrofon, scanner. 
Výstupní zařízení  
Pomocí těchto zařízení získáváme informace z počítače. 
Mezi tato zařízení patří: projektory, tiskárny, reproduktory, sluchátka. 
Vybavení počítače 
Software – programové vybavení počítače 
Hardware – technické vybavení počítače 
 

2. Doplňte správně názvy zařízení podle zadaných úkolů do křížovky a 

v tajence rozluštíte výstupní zařízení počítače. 

 
 

1. Pomocí tohoto 
zařízení se můžeme 
šipkou pohybovat po 
monitoru. Má většinou 
tlačítka a mezi těmito 
tlačítky se nachází 
kolečko. 

2. Má více tlačítek 
než myš a používá se 
především při hraní 
počítačových her. 
 

 
3. Kopíruje dokument (např. stránku z knihy, učebnice apod.) a zobrazí ji na 

monitoru počítače.  
4. Zařízení, které skládá z tlačítek „kláves“, pomocí kterých můžeme psát nebo 

odesílat do počítače různé příkazy. 
5. Pomocí tohoto zařízení můžeme slyšet kamaráda nebo poslouchat písničky 

z počítače. 
6. Jak nazýváme jedním slovem programové vybavení počítače? 
7. Výstupní zařízení, které umožňuje vytisknout data z počítače na papír. 

3. Doplňte tajenku do věty.    
 
Tajenka: ___________________ je výstupní zařízení počítače. 
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