
 Úkoly na 27. - 30. 4. 2020  

ČJ - Tento týden si zopakujeme vyjmenovaná slova. Opět jsem pro tebe připravil opakování 

pomocí EduBase, internetu nebo pracovního listu. Vyber si, co ti vyhovuje. Pokud to jde, 

splň toho co nejvíce. 

a) EduBase (050 - vyjmenovaná slova 1, 051 - vyjmenovaná slova 2), do cvičení vložena 

teorie a testové otázky. Komu se povede vypracovat každý test na 100 %, získá za odměnu 

1. Pokud ti EduBase přestane fungovat, jako vždy se ozvi (jskolek@seznam.cz,  731 808 309). 

b) na internetu můžeš vyjmenovaná slova procvičit např. zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, 

zde, zde nebo zde 

c) na školním webu jsou ke stažení dva pracovní listy k procvičení vyjmenovaných slov 

(pracovní list 1 a 2). 

d) kdo se bude nudit, může vypracovat list zaměřený na práci s textem (pracovní list 3). 

Všechny pracovní listy na webu budou k dispozici ve formátu DOC a PDF. Pokud mi zašleš 

vypracovaný pracovní list na můj e-mail (jskolek@seznam.cz) získáš za odměnu velkou 1. Je 

úplně jedno, zda listy vypracuješ elektronicky na svém počítači nebo písemně. Práci mi také 

můžeš předat, až se zase uvidíme ve škole nebo zanést do školy jako Barča. V případě 

problému mi neváhej napsat či zavolat. 

Za splněnou práci v programu EduBase za minulé období jedničku získávají: 

Barča, Honza B., Šárka, Míra, Karolína, Míša, Ondra, Patricie, Luděk, Mára a Pavel (výsledky 

k 24. 4. 18:00) 

Jedničky za vypracované a odeslané pracovní listy získávají: 

Lukáš, Honza B., Patricie, Pavel, Ondra, Karolína, Míša a Veronika s Barčou, které odevzdaly 

práci i za minulé týdny (výsledky k 24. 4. 18:00) 

Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl! Kdo mně předá práci až ve škole, musí si na 

ocenění ještě chvilku počkat. 
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Matematika 5. B 

27. 4. 2020 – 30. 4. 2020 
Opakování probraného učiva: 

1) Vypočítej: 

2 + 7 x 14                                 4 872 + 650 – 1 768 - 599 

(16 : 4) x 2                               240 631 – 125 034 + 199 – 7 350 

80 x 5 + 20                               (2 500 361 – 912 678) – (5 810 + 97 354) 

(128 – 13) x 52                        1 523 679 – (985 + 67 300 – 12 876)   

208 x 3 x 7                               (807 – 529) x 93                                                    

14 : 7 + 21 : 3                           99 x 46 – 87 x 31 

4 x 5 x 6 – 20                            203 x 47 - 78 

(120 : 2) : 5                              196 x (1 000 – 546) 

2) Vypočítej: 

456 874 : 25                                 45 873 : 84                                104 687 : 55 

 

3) Řeš slovní úlohy: 

- Jeden stometrový kabel byl rozdělen na šestimetrové díly, druhý stometrový kabel byl 

rozdělen na sedmimetrové díly. Při kterém dělení zbyl větší kousek kabelu? 

- Každému členu šestičlenné party navrhl mistr odměnu 2 340 Kč. O kolik korun by se tato 

odměna mohla pro jednoho člena party zvýšit, kdyby parta byla jen pětičlenná a mistr 

rozděloval stejnou částku peněz jako na začátku? 

- Gábina si za pětinu svých peněz, čili za 150 Kč koupila na výletě občerstvení. Kolik peněz  

jí zůstalo na ostatní vydání? 

 

4) Převody jednotek: 

Jaká část hodiny je: 

30 min                         15 min                            1 min                                10 min 

Kolik gramů je: 

0,5 kg                           0,25 q                             0,000 001 t 

Kolik kilogramů Je: 

0,5 t                             0,25 t                              0,1 t                                   0,30 q 

Kolik centimetrů je: 

0, 03 m                        0,1 dm                            5,60 m                               24,5 dm 

 

5) Zapiš pod sebe a vypočítej: 

128,60 – 69,40                                  1 486,60 – 1 233,24                 45,2 x 3 

463,22 – 281,45                                398,755 – 241, 840                  65,69 x 6 

784,046 – 18,207                              678,47 – 458                             25,9 x 18 

   



6) Zapiš pomocí desetinných čísel: 

17/10                                                    874/10 

39/100                                                  657/100 

26/10                                                    45/10                                                             

236/100                                                8/100 

6/10                                                       362/10 

 

7) U2 str. 30, cv. 7, 8, 9, 10, 11 

8) U2 str. 33, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

 

Nové učivo: Rozšiřující učivo 

1) Smíšené číslo: 

Je-li čitatel zlomku větší než jmenovatel (zlomek je větší než jeden celek), můžeme zlomek 

napsat pomocí smíšeného čísla.  

Př. 12/10 = 1 2/10 

 

6) Přepiš pomocí smíšeného čísla 

3/2                                       8/6                                          500/100                               15/12 

10/3                                    37/10                                      21/5                                      10/6 

150/100                              43/20                                     43/7                                       63/8 

 

7) Zapiš jiným způsobem: 

27/100                                 736/100                                 0,5                                        1,33 

28/10                                    568/10                                  0,09                                      52,6 

41/100                                  800/100                               12,56                                    8,02          

1/100                                    4 598/1 000                         4,5                                        1,4            

136/10                                  56/100                                 4,8                                         740,03 

 

Geometrie nové učivo: 

Pravidelné obrazce U2 str. 47 

                                   PS2 str. 32 

 

Přírodověda 5. B  

Nové učivo: 

Člověk U str. 51 

Lidské tělo U str. 52 

+ poznámky  

Pro chybějící informace jsou v poznámkách připraveny linky, kam je možno doplnit údaje, 

které vyhledáte v učebnici. 

 



Zadání úkolů Aj 

opakování slovní zásoby- ústně i písemně 

učebnice str. 31 cv. 9 - písemně přeložit do češtiny 

                   str. 28 - číst + přeložit(ústně) 

opak. slovesa to be, to have got - časování, jednoduché věty 

napiš dopis kamarádovi o sobě (nejméně 8 vět, použij to be, to have got i záporné věty) 

 

Zprávu o splnění úkolů, popřípadné dotazy, zašli na adresu vyučující: jstulikova@seznam.cz 

Zprávu napiš každý týden po splnění úkolů. 


