
 
Tentokrát čeká děti opět nová věc – rovnoběžníky. Znovu Vás chci poprosit, abyste mi 

napsali, zda děti tuto látku zvládly. Posílám odkazy na videa, ze kterých se to pochopit dá, ale 

pokud usoudíte, že je to nad Vaše síly, tak tím neztrácejte čas, buďte v klidu a nepropadejte 

panice. 

 

Začneme postupně využívat tzv. Google učebnu, ke které je nutné mít účet na Googlu –

Google účty se školní doménou byly dětem vytvořeny hromadně a informaci o tom rozesílala 

paní ředitelka v pátek.  Je třeba se do nich pouze přihlásit a mezi Google aplikacemi přepnout 

na Google učebnu. I já se teprve učím zacházet s tímto on-line nástrojem, takže určitě budu 

ráda, pokud mi napíšete, že něco Vám nefunguje nebo Vaše návrhy ke změnám. Také se 

pokusím spojit s dětmi přes videokonferenci Google Meet (pokud to půjde), abychom mohli 

některé věci probírat osobně. Ale opravdu vše bude probíhat postupně. Pokud se Vám 

nepodaří školní Google účet zaktivovat, napište to nejlépe panu učiteli Jandovskému, který 

Vám určitě poradí. Bylo by fajn, kdyby děti příští týden účet měly, a postupně začneme tento 

systém testovat.  

 

Napište mi prosím mail, až účet dětem zaktivujete, a to z tohoto účtu. Jen abych měla 

přehled o tom, kdo už ho má a kdo ne. Díky. 

 

Zadání budu i nadále posílat mailem na Vaši adresu a budu ho pak posílat i dětem (ať se učí 

zacházet s mailem  ) a bude umisťován samozřejmě i na webu.   

Řešení budu posílat pouze na Váš mail – to dětem posílat nebudu. Takže v tom velké změny 

nebudou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matematika 

Pracovní sešit str. 32 

nejprve ale ať se děti podívají na videa, kde si zopakují rovnoběžky, různoběžky a kolmice: 

https://youtu.be/XIgGaMRfi0U  - rovnoběžky, různoběžky 

https://youtu.be/o6EfscctoMI - kolmice 

https://youtu.be/7bhpujrieh0 - rýsování kolmice 

https://youtu.be/opnDuKfSPgQ  - rýsování kolmice daným bodem 

https://youtu.be/FATaPDrKsBM - je daná přímka kolmá? 

https://youtu.be/FD2iRByTfOI - rýsování rovnoběžek 

https://youtu.be/M6TKQh9Z4iA  - rýsování rovnoběžky daným bodem 

popř. v 1. díle pracovního sešitu matematiky na str. 44,45, 46 a 47 

 

A toto jsou videa, kde je výklad nové látky: 

https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE 

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc 

https://www.youtube.com/watch?v=2AwI416LxSU 

https://youtu.be/06JnxZDZf0Y 

https://youtu.be/FYZjUHWTL5Q 

https://youtu.be/-eL85irPTSA 

https://youtu.be/6q1WAiC75KY 

https://youtu.be/R2rEvDBglVw 

https://youtu.be/CKXoU7Urbr0 

https://youtu.be/boSfy9uizWM 
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Zde je ještě přehled čtyřúhelníků a jejich vlastností: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkuste obrazce na následující stránce roztřídit na 

rovnoběžníky (tzn. čtverce, obdélníky, kosočtverce a kosodélníky),  

lichoběžníky a  

různoběžníky.  

Hrajte si s nimi, měřte jejich strany, strany protáhněte, abyste zjistili, zda jsou rovnoběžné, 

zjišťujte (pomocí trojúhelníku s ryskou), zda jsou strany kolmé … Klidně si je pak i 

vystřihněte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jsi majitelem cestovní kanceláře. Novákovi si vybírají dovolenou. Maminka by 

ráda na poznávací zájezd za českou historií, tatínek by zase rád navštívil různé 

zajímavé přírodní úkazy, Jarda by chtěl do hor a Markétku láká kempování. 

 

 

 

 

 

 

  

MOŘE 

Polopenze na osobu 24 763,- 

Plná penze na osobu 32 876,- 

LYŽOVÁNÍ 

Polopenze na osobu 14 443,- 

Plná penze na osobu 22 396,- 

 

TURISTIKA 

Polopenze na osobu 4 763,- 

Plná penze na osobu 6 852,- 

 

 

 

 

 

  

HISTORIE 

Polopenze na osobu 8 253,- 

Plná penze na osobu 11 656,- 

 

VODÁCI V NÍŽINĚ 

Polopenze na osobu 3 113,- 

Plná penze na osobu 5 354,- 

 

JESKYNĚ 

Polopenze na osobu 19 755,- 

Plná penze na osobu 23 834,- 

 

 

1. Označ pro ně červeně nabídky, kde by mohla Markéta kempovat, a zeleně místa, kde by 

se líbilo Jardovi. Žlutou použij na dovolenou, kde by byl spokojený tatínek,  

a modrou na nabídky, kam by asi chtěla maminka. 

2. Najdeš jim místo, kde by mohli být spokojeni alespoň tři členové rodiny? 

________________________________________________________________ 

3. Vypočítej Novákům cenu za dovolenou na tomto místě ve variantě s polopenzí  

i plnou penzí. 

___________________________________ ___________________________ 

___________________________________ ___________________________ 

___________________________________ ___________________________ 

________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

4. Vybrali si levnější variantu. Zjisti, kolik ušetří. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5.  Volá ti klient. Má nabídku jiné cestovní kanceláře. Za stejnou dovolenou, jakou mají 

vybranou Novákovi, zaplatí 21 555 Kč. Doplň. 

 

6. Seřaď nabídku dovolených od nejlevnější po nejdražší. Zaokrouhli ceny  

pro případné zdražení nebo dny se slevou. 

rekreace pořadí 
zaokrouhleno 

na desítky 

zaokrouhleno 

na stovky 

zaokrouhleno 

na tisíce 

zaokrouhleno 

na desetitisíce 

zaokrouhleno 

na statisíce 

MOŘE       

LYŽOVÁNÍ       

TURISTIKA       

HISTORIE       

VODÁCI       

JESKYNĚ       

 

7. Vybarvi obrázek, který odpovídá zápisu <, >, =. 

 > ? > 

 

 > ? < 

 

„Dovolená u nás vás vyjde 

_____________________. 

Ušetříte __________Kč.“ 



 

8. Kolegyně ti někam založila seznam s počtem účastníků na nejbližší termín. Znáš jen 

celkové ceny. Odhadni, kolik zákazníků si objednalo pobyt na jednotlivých místech. Svůj 

odhad si ověř na kalkulačce. 
 

 

místo 
polopenze 

na osobu 
celková cena počet zákazníků – odhad počet zákazníků 

 24 763,- 32 919,-   

 

14 443,- 332 189,-   

 4 763,- 42 867,-   

 

19 755,- 59 265,-   

 

9. Firma si u tebe objednala zájezdy pro své zaměstnance. Vystav firmě fakturu. Vymysli si 

adresu své firmy. 

 

Cestovní kancelář POHODA 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Fakturuji Vám za 2 zájezdy do HOR, 3 za TURISTIKOU, 6 do JESKYNÍ  

a 1 k MOŘI __________________________________________________ Kč. 

 

S pozdravem _________________________ 

(Podepiš se.) 

 



 



Český jazyk 

 
Doplň i, í/y, ý a vybarvi podstatná jména, která se skloňují:   podle vzoru město, hnědě 
          podle vzoru moře, oranžově 
          podle vzoru kuře, žlutě 
          podle vzoru stavení, modře

mraveniště kotě jev_ště koště máslo klepání ptáče topení slůně 

děvče vejce káně rýsování l_tko sv_tání setkání dítě nás_lí 

sele poupě dýchání medv_dě v_čko kolo čtení s_pání vnouče 

hřiště psaní mládě pl_tvání v_no slunce ucho hádání kolejiště 

zp_vání zv_ře v_skání kluz_ště poleno koleno ob_lí ús_lí z_vání 

pole s_pání létání obočí stéblo učení běhání kv_čení v_ročí 

cv_čení sklo vědro horko ráno zrno okno kop_to chm_ří 

m_šlení hraní sako srdce letiště ovoce hejno přísloví foukání 

chm_ří ohniště podloubí vajíčko s_tko mléko koupání s_čení strniště 

uhlí dříví rákosí ob_dlí v_tězství zábradlí umění křoví plavání 



Najdi chyby a oprav je:  

„Pro dykobrazi je nejdúležitějším mněsícem vroce Prosinec. Tou 

dodou si totiž pripravují  bidleňí na zymu. Hloubý si nory a vistýlají 

pelýšky vším mozným,“ tvrdil strýc míra. „Já  sem to netušil, ale 

jednou jsem při od poledním výšlapu  na horu concaguu narazyl na 

dikobrazí rodinku. Na bódlynách mněli  napíchané kousíčky mechu a 

vipadali jako pohyblivé jedno hubky odložené okurkamy. Roshodl 

jsemse, že je budu sledovat. Sočima zapýchnutýma  do té pychlavé 

rodinky sem se hlemýždím tempem vzdaloval od turystycké  stesky. 

Najednou jsem ztratil  púdu pot nohama a propadl se do země. U cítil 

jsem pýchnutí  provázené  prutkou bolestí. Spadl jsem totiž do jiné 

dykobrazí nory. A tak vým, jak to vtakové  noře vipadá a jak to bolý, 

kdyš vám dikobrazí  bodlíny tahají  ze zadnice.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přečti si text a odpověz na otázky (správnou odpověď vybarvi barvou). V textu vždy 

vybarvi tu část, kde jsi našel odpověď (stejnou barvou jako jsi vybarvil odpověď). 

Celkem tedy použiješ 5 barev. 

Vodoměrka 

Liška Adéla došla k rybníku, kde se na průzračné hladině klouzala vodoměrka. 

„Jak to děláš, že se udržíš nad vodou?“ zeptala se Adéla. „To je jednoduché, 

mám na nohou malé vzduchové váčky, které mě nadnáší,“ odpověděla 

vodoměrka. Lišce to přišlo úžasné a tak sebrala v lese čtyři igelitové pytlíky, 

které tam pohodili nepořádní turisté, nafoukla je a přivázala si každý na jednu 

nohu. Bohužel je připevnila špatně a navíc byly děravé a tak se Adéla 

vymáchala v rybníku a ještě jí vynadali kapři, že jim znečišťuje vodu. 
 

1. Jaká byla voda v rybníku, když k němu liška přišla? 

a) čistá 

b) špinavá 

c) zamrzlá 

d) žádná voda tam nebyla, rybník byl vypuštěný 

 

2. Proč lišce Adéle vynadali kapři? 

 a) Protože je probudila. 

 b) Protože je chtěla sníst. 

 c) Protože kvůli ní se do rybníka dostaly igelitové sáčky. 

 d) Protože byla moc těžká. 

 

 3. Adéla je jméno 

 a) vodoměrky 

 b) lišky 

 c) kapra 

 d) igelitové tašky 

 

4. Proč Adéla v lese sebrala 4 igelitové sáčky? 

 a) Protože víc by jich neunesla 

 b) Protože jich víc nenašla 

 c) Protože uměla počítat jen do čtyř 

 d) Protože se jejich pomocí chtěla klouzat po hladině 

 

5. Co dělala vodoměrka, když k ní Adéla přišla? 

 a) Měřila hloubku vody v rybníku. 

 b) Bruslila po vodě. 

 c) Mluvila s kapry. 

 d) Sbírala igelitové sáčky z hladiny rybníka. 

 

 



Přečti si text a odpověz na otázky. Svou odpověď zkus odůvodnit.  

Detolokátor 

Grin5X nikdy na jinou planetu nechtěl. Jenže na školní exkurzi v Ústavu 

vesmírného cestování se omylem dotkl fotonového detolokátoru, čímž se 

teleportoval doprostřed malého města na planetě Zemi. „A hrome,“ pomyslel si 

Grin5X, když kolem sebe uviděl scénu jako z učebnice galaxypisu. Domy okolo 

byly daleko menší než na jeho planetě, navíc postavené z kamene, železa a 

betonu, tedy velice zastaralých materiálů. Po ulicích chodili velmi pomalu 

prapodivní dvounozí tvorové a mezi nimi o kousek rychleji kličkovalo mnoho 

různě tvarovaných barevných krabic se čtyřmi koly. „To zase bude den,“ 

povzdychl si chudák mimozemšťan a šel hledat velvyslanectví své planety. 
 

 

1. Jakým slovem by šlo nahradit slovo „teleportoval“ ve druhé větě? 

 a) rozzlobil 

 b) odcestoval 

 c) zabloudil 

 d) přemístil 

 

2. Co je to galaxypis? 

 a) galaktická propiska 

 b) školní předmět, v němž se na planetě mimozemšťana Grin5X učí o vesmíru 

 c) vědecké zařízení používané k rychlému cestování ve vesmíru 

 d) slavný mimozemský autor knížek a cestopisů 

 

3. Civilizace na planetě mimozemšťana Grin5X je pravděpodobně: 

 a) vyspělejší než civilizace na Zemi 

 b) méně vyspělá než civilizace na Zemi 

 c) zničená černou dírou 

 d) stejně vyspělá jako civilizace na Zemi 

 

4. Co Grin5X pojmenoval jako „různě tvarované barevné krabice“? 

 a) lidi 

 b) stánky s občerstvením 

 c) auta 

 d) domy 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodověda 

 

Prac. sešit str. 38 

 

Jestli chcete, můžete se podívat i na tato videa. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/zivocichove-ceske-prirody-5e44241b4908cf0125157f5e 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-i-5e44241c4908cf0125157f61 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-ii-5e44241c4908cf0125157f64 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-iii-5e44241d4908cf0125157f67 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-rostliny-5e44241a4908cf0125157f4c 
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