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ÚKOLY 22. 3. – 26. 3. 2021 (5. A, 5. B) 

 

Nezapomeň podepisovat všechny své papíry: jméno, příjmení a třídu 

 

 ČESKÝ JAZYK 
- Pracovní list: podstatná jména 

- ČT str. 49-51 „Jak hořelo Národní divadlo“ (5. B nakopírováno) 

 

 MATEMATIKA 
- UČ str. 29 Trojúhelník 

- UČ str. 39 Kružnice                pracovní list 

- UČ str. 57 cv. 1 Do školního sešitu. 

- UČ str. 58 cv. 1 Do školního sešitu. 

 

 ANGLICKÝ JAZYK 

- pracovní list 

 

 PŘÍRODOVĚDA 
- pracovní list – „Bezpečná práce na internetu“ - TEST 

 

 VLASTIVĚDA 

- učebnice str. 25-34 – pracovní list „Národ sobě“ + opakování 

 
 INFORMATIKA 

-  pracovní list (čtyřsměrka) 

 

 HUDEBNÍ VÝCHOVA 

- poslech: Antonín Dvořák „Rusalka“ 

    Bedřich Smetana „Libuše“ 

 

 PRAKTICKÉ ČINNOSTI 

- pozorování klíčení (postupuj podle pracovního listu – na našich stránkách máš i video) 

 » POKRAČUJ V POKUSU (odevzdávat budeme nejpozději 12. 4. 2021) 

 

 

Úkoly odevzdat v PONDĚLÍ 29. 3. 2021 mezi 9 a 11 hodinou do vchodu 1. stupně 

 

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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ČESKÝ JAZYK 

 

Podstatná jména 
1. Doplň věty. 
 
U podstatných jmen určujeme _____________, ____________, ___________, ______________. 

Číslo u podstatných jmen je ______________________ a ________________________. 

Rody u podstatných jmen jsou tři a to ________________, _______________, _______________. 
 

Vzory pro rod mužský jsou __________________, ___________________, _________________, 

________________, ___________________, __________________. 
 

Vzory pro rod ženský jsou ______________, _____________, ______________, ____________. 
 

Vzory pro rod střední jsou ______________, _____________, _____________, _____________.

 

2. Doplň pádové otázky 

1. pád ___________________________  5. pád _____________________________ 

2. pád ___________________________  6. pád _____________________________ 

3. pád ___________________________  7. pád _____________________________ 

4. pád ___________________________ 

3. Doplň pád, číslo, rod a vzor k podstatným jménům. 

 PÁD ČÍSLO ROD VZOR 

před babičkami     

bez polštáře     

ke kostelu     

umyvadlo     

o krabici     

Petře!     

na parkovišti     
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4. Doplň koncovky podstatných jmen (pokud nevíš, jak na to, podívej se na naše stránky). 

              



ÚKOLY 22. 3. – 26. 3. 2021  5.A, 5. B 

 

MATEMATIKA       Podpis: ____________________________ 

Trojúhelníky 
 

Rovnostranný       Rovnoramenný 
= má všechny strany stejně dlouhé   = má dvě strany stejně dlouhé (ramena) 

 

      
Pravoúhlý 
= má k sobě dvě strany kolmé (svírají pravý úhel) 

 
ÚKOL: 

 Narýsuj trojúhelník ABC, který má strany a = 6 cm, b = 4 cm, c = 5 cm (nezapomeň si 

udělat náčrtek, pomoc najdeš v učebnici str. 29 cv. 1). Vypočítej obvod. 
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Připomeň si 
ÚKOL: 
 

 Pojmenuj obrazce, napiš počet vrcholů a hran (vrcholy pojmenuj) 

      
  _____________    _____________________ 
 

            
  _____________    ________________ 
 

ÚKOL: 
 

 Jaké jsou k sobě navzájem přímky? (kolmé, rovnoběžné, různoběžné) 

                    
____________  ______________       _________________ 

 

 

Kružnice 
                   

      ÚKOL: 
      Narýsuj kružnici k se středem S o poloměru 35 mm. 

Vyznač poloměr (r) a průměr (d). Zapiš zkráceně. 
Ukázka 

 

 

 

 

 

 

 

Zkrácený zápis: k (S, r = 3 cm) 
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ANGLICKÝ JAZYK    Podpis, třída: _________________________ 

T. Sokolová (5.A), P. Landa (5.B)  

Sloveso MUST  
  

 mají stejný tvar ve všech osobách (dokonce i ve 3.os.č.j.)  

 následuje základní tvar významového slovesa (infinitiv) bez "to"  

 používáme, pokud chceme vyjádřit nějaký příkaz nebo zákaz  

 Must a mustn't také můžeme použít, pokud chceme dát někomu radu, tato rada je velmi důrazná.  

 MUST (mast) = musíš  

 MUSTN'T (masnt) = NESMÍŠ  

 

  
1. Choose the correct pronunciation and translate (Vyber správnou výslovnost a přelož)  
 

MUST  -   a) /must/  b) /moust c) /mast/ d) /most/  
 

MUSTN T́ - a) /mustnt/  b)  /maznt/  c)/mastnt/  d) /masnt/  
 
 

2.   Choose the correct form (Vyber správný tvar)  
 

On musí zastavit -      a) Must stop          b) He must to stop    c) He must stopping     
 

          d) He must stop    e) He musts stop        f) He must stops  
 

 

3. Translate (Přelož)  
 
be quiet    - ___________________ 

wear a uniform   - _______________ 

use mobile - _______________ 

phones    - _________________ 

arrive on time  - ______________ 

do your homework - _________________     

chew chewing gum  -  ______________ 

 smoke - 

  
Musíš dělat domácí úkoly. ____________________________________  

Nesmíme kouřit. __________________________________________  

Musím být ticho. __________________________________________  

Musíte nosit uniformu. ______________________________________  

Nesmíte žvýkat. ___________________________________________  

Nesmíš používat mobil. ______________________________________  

Musíme chodit včas. ________________________________________  
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Opakování - Sloveso být v otázce 
  

Věta oznamovací   Změň ve větu tázací:  

I am.                 Am I?  

You are.            _______________  ?      

He is.            _______________  ?   

She is.            _______________  ?  

It is.             _______________  ?  

We are.           _______________  ?  

They are.           _______________  ?  

 

Předložky 

 
Napiš překlad s pomocí nápovědy: (pod obrázky napiš anglicky předložku, kde se nachází) 

 

behind    ______________ pod  

at      ______________ venku  

over     ______________ blízko  

inside    ______________  za  

in front of  ______________ na  

under    ______________ u  

near     ______________ uvnitř  

outside    ______________ před  

on     

  

______________ nad  
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INFORMATIKA -  I. Pazderová               Podpis, třída: ________________________ 

 
 
 

Téma: čtyřsměrka 

 

Vyhledejte 10 pojmů z informatiky. Jedno písmeno př. K může být i pro více slov. Zbývající 

písmena (13) vyznačte a po řádcích zapište tajenku do věty pod čtyřsměrkou (ŘEŠENÍ). 

 

E  O B R A Z 

C M A L T V 

I A Y F X U 

N CH A Š E K 

S O N U T L 

E L M Š L E 

V P O E E N 

A K B R I A 

L A C K Á P 

K A M E R A 

 
 
KABEL, KAMERA, KLÁVESNICE, MYŠ, OBRAZ, ZVUK, TEXT, KOŠ, PANEL, PLOCHA 
 
 
ŘEŠENÍ 
 
………………………………………………………část obsahuje písmena i číslice. 
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VLASTIVĚDA      Podpis: ___________________________________ 

 
NÁROD SOBĚ + opakování (UČ str. 25-34) 

 
1. Doplň informace o T. G. Masarykovi 
 
Narodil se v roce ____________ v Hodoníně. Zpočátku se učil ______________________. 

Studoval na německém gymnáziu v __________________. Poté pokračoval ve studiích na 

univerzitě ve ____________. Hodně cestoval, už v mládí navštívil _________________, 

_________________ a _______________________.  

Postavil se do čela boje za ______________________________________________________. 

 

2. Národní divadlo 

Divadlo bylo počátkem ________________________ postaveno. Podíleli se na něm například 

J______________________ a M_______________________. Bohužel v divadle vypukl 

_____________. Divadlo bylo brzy opraveno a v roce __________________ znovuotevřeno 

představením opery ______________________ od B____________________________________. 

 

3. BAREVNĚ zakroužkuj, co k sobě patří 

 

Alois Jirásek    sochař 

Antonín Dvořák   malíř 

Josef Mánes    básník 

Jan Neruda    spisovatel 

Josef Václav Myslbek  hudební skladatel  

 
 

4. Nejprve za každou událost napiš, kdy se stala. Potom vyznač na časové ose (barevně a 
připiš číslo otázky). 
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PŘÍRODOVĚDA        Podpis: _____________________ 

 

Zásady bezpečnosti na internetu 
 

Zakroužkuj správnou odpověď 

 

1. Pokud mě někdo na chatu požádá o sdělení adresy a telefonu, 
a) pošlu mu je teprve, až on mi pošle svoje 

b) pošlu mu je, ale požádám o odpovídající protislužbu (peníze, lístky do kina, kredit na mobilní telefon) 

c) nepošlu je, jde o citlivé údaje 

2. Vystupovat na internetu pod přezdívkou je 
a) bezpečnější 

b) zbabělé 

c) nezáleží na tom 

3. Hesla ke své e-mailové schránce 
a) můžete říct jen svým rodinným příslušníkům 

b) neříkejte nikdy nikomu 

c) můžete říct jen svým opravdu nejbližším kamarádům, ale jen pokud vám oni dají na oplátku svoje 

4. Pravdivé jsou 
a) všechny informace, které najdu na internetu 

b) pouze informace ze stránek končících na „.cz“ 

c) jen některé informace na internetu 

5. Na seznamce zásadně 
a) zveřejňuji míry, váhy, telefon a adresu, protože to působí důvěryhodně a přiláká více zájemců o 

seznámení 

b) nezveřejňuji osobní informace, jako je adresa nebo telefonní číslo 

c) zveřejňuji co nejvíce fotografií 

6. Pokud tě na internetu kdokoli obtěžuje, 
a) nech si to pro sebe a nikomu to neříkej, stal by ses terčem posměchu 

b) svěř se kamarádům, rodičům nebo se obrať na Linku bezpečí 

c) začni ho obtěžovat také a on toho nechá sám 

7. Pokud tě na internetu někdo vážně obtěžuje, 
a) můžeš se obrátit na policii, ale mohl bys mít průšvih z toho, že jsi navštěvoval zakázané stránky 

b) můžeš se bez obav obrátit i na policii 

c) nemůžeš se obrátit na policii, protože ta internetovou kriminalitu neřeší 

8. Pokud umísťuji své fotografie na internet, 
a) vybírám jen ty, na nichž mi to opravdu sluší 

b) ztrácím nad nimi kontrolu a může s nimi kdokoli cokoli udělat (stáhnout, přemístit, poslat komukoli) 

c) vybírám jen ty, na kterých není nikdo další kromě mě 

9. Webovou kameru je nutné nastavit tak, aby 
a) tě zabírala z co největší blízkosti, jen tak zajistí kvalitní obraz 

b) zabírala co největší součást pokoje za tebou 

c) zabírala z pozadí místnosti jen to, co je bezprostředně nutné 

 

 

 

 


