
Český jazyk_5a_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 11. května do 15. května 2020Noví kapitola.  

VĚTA uč. str. 164 - 165  ZAPIŠ SI A PAMATUJ! 

Věta je uspořádaný celek složený ze slov. Vždy obsahuje sloveso v určitém tvaru 

Po_11. května 2020  

 Uč.str.164 cv.1,2 _ ústně; zopakuj si, že určité tvary slovesa vyjadřují jednu ze tří osob 

čísla jednotného nebo množného, způsob a čas. 

 Uč.str.164 cv.3 – vyber tu řadu slov, z nichž nelze vytvořit větu a z ostatních řad věty 

vytvoř, můžeš si je pro kontrolu napsat a vyznačit si slovesa 

Út_12. května 2020  

 https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba8.htm 

St_13. května 2020 

 Uč.str.165 cv.5; např.: 

 

Čt_14. května 2020 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm 

 Uč.str.165 cv.6 a) – pracuj dle zadání a natrénuj grafické vyznačování skladební 

dvojice. 

 Uč.str.165 cv.6 b) – svoje pokusy si zapiš  

Pá_15. května 2020 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba10.htm 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz  😊 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba8.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba10.htm
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Matematika_5a_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 11. května do 15. května 2020 

 

Po_11. května 2020  

Nové učivo: DESETINNÁ ČÍSLA 

Důležité je, abys uměl/a desetinná čísla přečíst a napsat. Projdi si postupně úkoly a procvičuj 

na internetových odkazech, abys měl/a hned zpětnou vazbu, že to děláš dobře. 

 

Zapiš a nalep do sešitu: 

Desetinné číslo vyjadřuje počet celých celků a část následujícího celku. 

 

 

Například číslo 12,25 vyjadřuje tedy dvanáct celků (koláčů) a ještě 

kousek třináctého celku (koláče). 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


 

 první číslice za desetinnou čárkou vyjadřuje počet desetin z celku 

 druhé číslice za desetinnou čárkou vyjadřuje počet setin z celku 

 třetí číslice vyjadřuje tisíciny, čtvrtá deseti tisíciny,... 

Číslo 12,25 tedy znamená dvanáct celých celků, k tomu ještě dvě 

desetiny a pět setin třináctého celku. 

Desetinnou část čteme pohromadě podle počtu desetinných míst. 

12    dvanáct celých 

12,2    dvanáct celých, dvě desetiny 

12,25   dvanáct celých, dvacet pět setin 

12,254   dvanáct celých, dvě stě padesát čtyři tisícin 

 

Za poslední číslici desetinné části můžeme přidat libovolný počet nul, 

číslo tím nezmění svou velikost: 

12,25 = 12,250 000 

Za poslední nenulovou číslicí desetinné části můžeme ubrat libovolný 

počet nul, číslo tím nezmění svou velikost: 

12,250 000 = 12,25 

 Nalep si do sešitu: 

 

 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/matematika/5.-rocnik/desetinna-cisla/desetinna-cisla---

uvodni-seznameni.html 

 

 

https://brumlik.estranky.cz/clanky/matematika/5.-rocnik/desetinna-cisla/desetinna-cisla---uvodni-seznameni.html
https://brumlik.estranky.cz/clanky/matematika/5.-rocnik/desetinna-cisla/desetinna-cisla---uvodni-seznameni.html


 

Út_12. května 2020  

Shlédni video a začni trénovat zápis a čtení desetinných čísel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q 

St_13. května 2020 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla-slovne 

 

Čt_14. května 2020 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&se

arch1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid 

 

Pá_15. května 2020 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&se

arch1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz  😊 

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q
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Aj_5a_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 11.5. do 15.5. 2020 

 
 
pondělí 11.5. 
 
Opiš si slovíčka lekce 5 D, která najdeš v PS na s. 84. Jsou vložena do WocaBee, kde si 
naposlouchej jejich výslovnost a postupně si na těchto stránkách vypracuj nová cvičení. 
 
 

středa 13.5. 
 
Přečti si v učebnici na s. 58 věty ve cv. 1 a zkus si je přeložit – Mut’s Dream. 
Ve WocaBee si udělej k této lekci test. 
V PS na s. 77 si nastuduj tři tabulky s gramatikou – CAN (5.4 can  /  can’t, 5.5 a  can – otázky, 
5.5 b can – krátké odpovědi). 
 
 

pátek 15.5. 
V učebnici na s. 58 (dole na stránce) najdeš gramatiku – can / can’t. Podle první tabulky 
vytvoř a zapiš do sešitu šest pravdivých vět o sobě.  
V PS na s. 48 doplň věty ve cv. 1 (can  /  can’t) – věty zapisuj podle obrázků a využij nabídku 
slov v rámečku nahoře. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pokud chceš vypracovat něco navíc, přiložila jsem k zadání pracovní list na procvičení otázek 
s „Whose“. 
 
 

 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail. 

 

Atˇse ti učení doma daří!      J. Navrátilová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


 

Whose? 

Here you can meet some people and an animal:  

John                                                                                                    Jake 

 

 

                                                            

 

                                       Michael 

 

                                                                                                                            Pussy 

 

 

Lizzie 

                                             

                                                                                                       Andrew 

 

 

                                                   

                 Tom 

 

 

 

                                                                                                          Jane 



 

Can you answer these questions? 

1. Whose                   is this? 

It is ………………………………………… ………………………………….. 

 

2. Whose                         is this? 

It is ……………………………………… ………………………………………….. 

 

3. Whose                  is this? 

It is ……………………………………… …………………………………………. 

 

4. Whose               leg is this? 

It is ……………………………………… …………………………………………… 

 

5. Whose                   is this? 

It is …………………………………….. ……………………………………………. 

 

6. Whose                 is this? 

It is ……………………………………….. …………………………………………… 

 

7. Whose            is this? 

It is ………………………………………… ………………………………………….. 

 

8. Whose                   is this? 

It is ………………………………………… …………………………………… 

 



5. A Přírodověda – Člověk – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 11. 5. - 15. 5. 2020

středa 13. 5. 2020    Nervová   soustava  

Úkol č. 1:

Přečti si v učebnici článek o nervové soustavě, str. 50. Prohlédni si obrázek v učebnici a 
následně správně popiš:

Schéma překresli nebo nalep do sešitu pod nadpis 
Nervová soustava s datem 13. 5. 2020.

(mozek, mícha, nervy)

Úkol č. 2:

Byl jednou jeden život – Mozek https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE.

Úkol č. 3:

Napiš do sešitu věty, které vycházejí z videa o mozku.

Jedna věta o  neocortexu*, jedna o  počtu buněk v mozku, další věta se bude týkat  kyslíku v
mozku, poslední bude o přenosu zpráv.

* Neocortex je mozková kůra, která tvoří plášť velkého mozku. U člověka je to nejdůležitější a nejvýznamnější oddíl
mozku.
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 5. ročník

https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
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pátek 15. 5. 2020

Úkol č. 1: Zápis do sešitu s datem 15 .5.

Nervové ústrojí tvoří mozek, mícha, nervy.

Mozek je uložen v mozkové části lebky a s míchou řídí činnost celého organismu. Lebka mozek
chrání. Mozek je nejdokonalejší orgán.

Mícha je uložena v páteřním kanále.

Nervy spojují mozek a míchu se všemi orgány. Přenášejí informace do mozku a míchy a zase
zpět do jednotlivých orgánů. Některé ,,příkazy“ můžeme ovlivnit svou vůlí (např. pohyb ruky,
chůze, úsměv), některé svou vůlí ovlivnit nemůžeme (např. činnost srdce, dýchání).

Úkol č. 2: Na tomto odkazu se procvič v nervové soustavě: 
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/nervova_soustava.htm.

Úkol č. 3:

Odpověz na tyto otázky:

1. Kdo má nejdokonaleji vyvinutou
    nervovou soustavu?

a) kapr

b) člověk

2. Můžeme rozvíjet schopnosti mozku?

a) Ne, nemůžeme ovlivňovat mozkové 
schopnosti.

b) Ano, měli bychom mozek co nejvíce 
zaměstnávat, aby byl neustále schopen 
přijímat nové informace.

3. K čemu nám slouží nervová soustava?

a) Řídí všechny činnosti, které probíhají v 
našem těle.

b) Zlepšuje nám náladu a mícha zpevňuje 
páteř.

4. Jaké části tvoří nervovou soustavu?

a) Mozek, mícha, nervy.

b) Nervy, srdce, krev a cévy.

5. Nervové buňky, které jsou v mozku, můžeme počítat na

a) miliony, b) miliardy.

6. Prostřednictvím nervů přijímá mozek s míchou informace. Co se s těmito informacemi
    děje?

a) Mozek si je uloží do mozkového centra a použije je až v okamžiku ohrožení. 

b) Mozek je ihned vyhodnotí a pošle "příkazy" jednotlivým orgánům jak mají pracovat. 

V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese. 

Ať se daří! Děkuji . Chytrová
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 5. ročník
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Vlastivěda 5. A, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 11_15_ květen _zadání 

 

 

 

 Zopakuj si minulé učivo formou kvízu – První světová válka – odkaz: 

                                                                       https://forms.gle/2iJCEb8mWQ5UZSk76,  

 

 

1. SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO – TVÁŘ NOVÉHO STÁTU  

Přečti si v učebnici text na str. 28 a 29. Doplň zápis do sešitu. 

Odpověz na otázky za textem. 

 

ZÁPIS: 

28. října 1918 vznikl samostatný československý stát sloučením tří území – č_______ 
z_______, S___________ a P___________ R___. Byl d_______________ republikou. 
Prvním prezidentem se stal T________G___________ M____________.  
Byly zrušeny výsady šlechty, vydána nová ú_________, zavedena r_______________ 
občanů (národů, náboženství, mužů i žen). 
ČSR se brzy zařadila k vyspělým p_____________ s___________, i když se musela potýkat 
s mnoha problémy – nezaměstnanost, majetkové rozdíly. 
Zlepšila se situace dělníků (8 hod. pracovní doba), rozvíjí se zemědělství a 
v_______________ – byly založeny další university v B_______ a B______________. 

 

 

 

2. SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO – PRVNÍ PREZIDENT            

Přečti si text v učebnici na str. 30.  

 Odpověz písemně na otázky a vlep si je do sešitu. ODEŠLI NA MOU ADRESU! 

1. Jaké je prezidentovo celé jméno a příjmení? _______________________________ 

2. Kdy se narodil a kdy zemřel? ___________________________________________ 

3. Jak mu lidé jinak říkali? _______________________________________________ 

4. Na kterých univerzitách působil jako profesor? 

____________________________________________________________________ 

5. V kolika letech se stal prezidentem? ______________________________________ 

 

 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
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Vysvětlivky: 

 Rusín – obyvatel Podkarpatské Rusi 

 ústava – základní a nejvyšší zákon státu 

 demokratická republika – státní forma založená na vládě lidu 

prostřednictvím volených zástupců 

 Uhry – státní útvar rozkládající se tehdy na území dnešního Slovenska a 

Maďarska 

 rolník – člověk, který fyzicky pracuje v zemědělství na vlastním 

hospodářství 

 

Přeji příjemné učení. 

                                                                          Marie Straková 

 







 



 


