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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 13. 4. do 17. 4. 2020 

 

Po_13. 4. 2020    

                                  

Út_14.  4. 2020  

 Do sešitu vypracuj následující úkol. Úkol opiš do sešitu, barevně vyznač zájmena a 

urči jejich druhy. 

 
 

St_15. 4. 2020 

 Nové učivo: ČÍSLOVKY  

uč. str. 134 Pamatujte si!_ Tvým úkolem je umět  jen to, co jsou to za slova, jaké 

máme druhy a jakými otázkami se na ně ptáme.  

Opiš si nebo nalep do sešitu a nauč se obsah v rámečku.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/474x/3e/14/0f/3e140fb14f28ca47a486b7e77e4def5e.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/425449496047569962/&tbnid=I4f_SvUYOHsQrM&vet=12ahUKEwie27emm9PoAhXRwoUKHYy6D5IQMyghegQIARBP..i&docid=O2IcUenUm6lUTM&w=433&h=640&itg=1&q=velikono%C4%8Dn%C3%AD vaj%C3%AD%C4%8Dka a poml%C3%A1zka&ved=2ahUKEwie27emm9PoAhXRwoUKHYy6D5IQMyghegQIARBP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy  

 http://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_druhy.php 

Čt_16. 4. 2020 

 Bez dívání se do tabulky nebo učebnice vypracuj následující cvičení, které si pozorně 

opiš do sešitu (nebo vytiskni a nalep) a vypracuj podle zadání.  

Podtrhni červeně číslovky určité a modře číslovky neurčité.  Nad číslovky nadepiš 

jejich druh – Z (základní) – Ř (řadová) – D (druhotná) – N (násobná).  

  

devět,    patnáct,    desátý,    několik,    dvoje,    paterý,    třikrát,    několikátý,    pět,    

čtyřnásobný,  několikerý,    mnoho,    několikrát,    dvacátý,    sedmnáct,    málo,    stý,    

tisíckrát,    padesát,  několikanásobný,    troje,    devatenáctý,    milion,    první,    tisíc,    

několikátá,   dva,    padesátý,  osmkrát,  pátá 

Pá_17. 4. 2020 

 uč. str. 135 cv.6 b), c) – přečti nahlas mamince či tatínkovi a následně odpovídej celou 

větou podle textu na otázky b) s. 136–137, odpovědi si zapiš do sešitu; c) vyhledaná 

přídavná jména si vypiš do sešitu.  Pracuj dle zadání. Výsledky své práce vyfoť 

(naskenuj) a pošli emailem na moji adresu.  

 svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mailu. 😊 

 

Číslovky – jsou slova ohebná, skloňují se, vyjadřují číselný význam (počet, pořadí,…)  

 rozlišujeme číslovky  

 určité (číslo zapsané číslicí nebo číslo napsané slovem)   

 neurčité (slovo – nelze určit přesný počet)  

Druhy číslovek podle významu:   

 základní – kolik?     

 řadové – kolikátý? -á, -é                                                                                                             

(Za číslem musí být tečka např. druhý 2., patnáctý(patnáctého) 15. dubna - datum ) 

 druhové – kolikerý, -á, -é? nebo také kolikery, -o?    

 násobné – kolikanásobný? kolikrát?  

 

str.135 cv.6 b) c) 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy
http://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_druhy.php
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


Matematika_5a_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 13. 4. do 17. 4. 2020 

 

Po_13. 4. 2020    

 

Út_14.  4. 2020  

 uč. str. 23 cv.5 b) – POZOR, změna zadání – pod sebe si opiš čísla a „do tabulky“ si 

zopakuj zaokrouhlování na 10, 100 a 1000. Budeš psát velká čísla, tak ať se ti tam 

všechna čísla čitelně vejdou. 

 Uč. str. 24 cv.3-1. sloupec vypočítej písemně 

St_15. 4. 2020 

 str. 24 cv.2 – každý řádek napiš do jednoho příkladu a vypočítej, čti pozorně a pečlivě 

zapisuj  

 str. 24 cv.3–2. sloupec vypočítej písemně.   

Čt_16. 4. 2020  

 str. 24 cv.5 – podle zadání napiš příklad a vypočítej 

Pá_17. 4. 2020 

Geometrie  

 uč. str. 31 cv. 5 

 uč. str. 31 cv. 6 

 uč. str. 31 cv. 7  

Výsledek své práce v geometrii vyfoť a pošli na moji mailovou adresu: 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mailu. 😊 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/474x/3e/14/0f/3e140fb14f28ca47a486b7e77e4def5e.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/425449496047569962/&tbnid=I4f_SvUYOHsQrM&vet=12ahUKEwie27emm9PoAhXRwoUKHYy6D5IQMyghegQIARBP..i&docid=O2IcUenUm6lUTM&w=433&h=640&itg=1&q=velikono%C4%8Dn%C3%AD vaj%C3%AD%C4%8Dka a poml%C3%A1zka&ved=2ahUKEwie27emm9PoAhXRwoUKHYy6D5IQMyghegQIARBP


 

Aj_5a_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 13.4. do 17.4. 2020 

 

 
pondělí 13.4.  Velikonoce 
 
středa 15.4. 
Opiš si do sešitu na slovíčka slovní zásobu z PS s. 84 – lekce 5 B a nauč se ji 

 (Our house  /  Places  /  Furniture) – využij k učení WocaBee 

Učebnice s. 54 – přečti si text „This is our house“ a přelož si jej (ústně) 

Zopakuj si There is / There are a do sešitu zapiš 3 věty podle cv. 4 / 54 (gramatika) 

Procvičuj si slovní zásobu na základě vložených balíčků slovíček na stránkách (jsou tam i 
cvičné testy pro zájemce) 

https://www.wocabee.app/                 

pátek 17.4. 
Vypracuj si k této lekci cvičení on-line k Projectu 1 
www.projectonlinepractice.com. 
Vypracuj v PS s. 44 cv. 1 – doplň k číslům slovíčka podle obrázku (slovíčka najdeš v rámečku) 

Vypracuj test: (2 – přečti si text a podle něj odpověz na otázky, 3 – zakroužkuj, co je správně at / on, 4 
– vyber vhodná slovesa z rámečku a zapiš do vět, 5 – slož z uvedených slov věty ) 

Test mně prosím pošli vypracovaný zpět e-mailem 

2 Read the text and answer the questions. 

Melody Club 

Do you play a musical instrument? We want 

more people for our new music club. The Mel-

ody Club is on Wednesdays. The club starts at 

4.00 pm and finishes at 6.00 pm. It’s in Music 

room 3, next to the Art room. We sing and we 

play instruments. We learn new songs every 

week. Some students write their own songs. 

It’s a lot of fun!  

Please ask Mr Gordon for information. 

 

Film Club 

Do you like films? Come to the Film Club on 

Fridays after school from 4.15 pm to 6.30 pm. 

We are in Room 24. We watch one film every 

week and then we talk about it. Some students 

write about their favourite films for the school 

website. We’ve got films from the UK, the 

USA, Europe, South America and Asia. We’ve 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz
https://www.wocabee.app/
http://www.projectonlinepractice.com/


even got some old black and white films! So, 

come next Friday and join our club. 

Please ask Mrs White for information. 

 What day is the Melody Club? 

  The Melody Club is on Wednesday.______ 

1 What time does the Melody Club start?  

 ___________________________________ 

2 What do students do at the Melody Club?  

 ___________________________________ 

3 Where is the Film Club?  

 ___________________________________ 

4 What do some students write on the school website?  

 ___________________________________ 

5 Have they got films from the USA and Africa?  

 ___________________________________ 

 _____ 10 

3 Choose the correct words. 

Our tennis lessons are at / on Sunday. 

1 I go to sleep at / on half past nine. 

2 Lessons start at / on quarter to nine. 

3 The volleyball match is at / on Friday. 

4 Janie’s party is at / on Saturday. 

5 The football match is at / on two o’clock.  

 _____ 5 

4 Complete the sentences. Choose from these verbs. 

not listen   go   have   not write   play   not take 

 I  don’t write a lot of emails. 

1 Dan __________ the bus to school. 

2 We __________ to the radio in the morning. 

3 Sally and Keith _________ volleyball every week. 

4 Maria __________ skiing in the winter. 

5 Sarah __________ a shower at quarter past seven. 

 _____ 5 

5 Use the words to write sentences. 

Lottie what time / you / get up? 

  What time do you get up?__________ 

Rob (1) I / get up / quarter past seven 

 _______________________________ 

Lottie (2) you / take the bus to school? 

 _______________________________ 



Rob (3) yes / I 

 _______________________________ 

Lottie (4) when / your lessons / start? 

 _______________________________ 

Rob (5) they / start / quarter to / nine 

 _______________________________ 

 _____ 5 

 
 
 

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

 

 

Přeji hodně úspěchů v domácím učení!      J. Navrátilová 

 

 



1  Chytrová 

 

5. A Př í řodově da – Č lově k – Čhytřova  - 
chytřova@zsdolnikounicě.cz – 13. 4. – 17. 4. 2020 

středa 15. 4. 2020 

Oběhová soustava (krevní oběh) – k vypracování použij učebnici str. 44 a dále hledej na internetu ;-) 

Úkol č. 1:       Úkol č. 2: 

 

 

 

 

 

        Úkol č. 3: 

         

 

 

Úkol č. 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


2  Chytrová 

 

pátek 17. 4. 2020 

Úkol č. 1: 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2: 

 

 

 

 

Úkol č. 3: 

Podívej se, prosím, na videa Byl jednou jeden život – Krev a Byl jednou jeden život – Srdce. Napiš mi z každého videa 2 

věty do sešitu o tom, co tě ve videích zaujalo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s 

https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI 

 

Pokud máš možnost, tak si zadanou práci vytiskni, vyplň a vlep do sešitu. Jestliže nemůžeš tisknout, tak prosím 

překresli a přepiš úkoly do sešitu. Prosím tě, až to budeš mít, pošli mi úkoly na výše uvedený e-mail do 18. 4. 2020. 

Děkuji! 

 

Ať se práce daří!  

https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s
https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI


Vlastivěda 5. A, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 13_ 17_duben_zadani 

Opakování: Udělej si kvíz České země – součást Rakouska. Stiskni Ctrl a klikni na modrý 

odkaz. Nezapomeň vyplnit hned na začátku své jméno, odešli na mou adresu. 

https://forms.gle/YTRXqJ3SrwKhZLV28,  

1. Obrození českého jazyka  

Pozorně si přečti text na str. 8 a 9. 

Odpověz (ústně) na modré otázky pod textem na str. 9. 

Udělej zápis do sešitu. 

ZÁPIS: 

Obrození českého jazyka 

V Rakouské říši byla úředním jazykem n_________________.  

Česky mezi sebou hovořili jen prostí lidé.  

Někteří vzdělanci si ale uvědomovali nebezpečí, že se český jazyk 

zapomene. Tito lidé – v______________ – (učitelé, kněží, herci, 

kočovní loutkaři, spisovatelé apod.) to ale nechtěli dopustit.  

Vzniklo první české knihkupectví a vydavatelství Č_____________ 

e______________________.  V některých divadlech např. B________, 

se hrály pouze č________ hry a v č____________ jazyce.  

 

2. Buditelé českého národa 

Pozorně si přečti text na str. 10 a 11. 

Odpověz na modré otázky 1 a 4 pod textem na str. 11. 

Udělej zápis do sešitu. 

ZÁPIS: 

Buditelé českého národa 

Vlastenci - n_________ b__________ probouzeli národ k lásce 

k českému jazyku, ke vzdělání, k lepším a širším znalostem a 

vědomostem, připomínali naši slavnou minulost.  

Např. spisovatelé Josef D___________, Josef J__________, 

František P___________, Josef Kajetán T___ (hra F_________  

s písní K____  __________ ____). 

Nepovinné – internet  - Dějiny udatného národa českého, kap. 72 – 83. 

Přeji ti pohodové učení a pěkné dny. Straková 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/YTRXqJ3SrwKhZLV28


 



 



 



 

 

 


