
Český jazyk_5.A_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 15. června do 19. června 2020 

 

Po_15. červen 2020  

 

 

Út_16. červen 2020  

 Není nutné opisovat celé věty, stačí, když vypíšeš základní skladební dvojice. Pozor, 

pracujeme s několikanásobným podmětem. 

 

PŘIPRAV SI K ODEVZDÁNÍ A ODEVZDEJ VŠECHNY UČEBNICE 5. ROČNÍKU 

(podepsané, vygumované, slepené, vyčištěné, se školním obalem) 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


 

St_17. červen 2020  

 Stačí, když vypracuješ jen první část úkolu. 

 

 

 



Čt_18. červen 2020 

 

 

Pá_19. červen 2020 

 Vypracuj a odešli dnešní práci do 22. 6. 2020 na svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 

3. V následujících větách určete druhy podmětů (u vyjádřených určete slovní druh) a přísudků. 

 

             V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého e-mailu 😊 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


Matematika_5.A_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 15. června do 19. června 2020 

 

Po_15. června 2020  

 

Út_16. června 2020  

 

St_17. června 2020 

 

 

Čt_18. června 2020 

 

 

 

PŘIPRAV SI K ODEVZDÁNÍ A ODEVZDEJ VŠECHNY UČEBNICE 5. ROČNÍKU 

(podepsané, vygumované, slepené, vyčištěné, se školním obalem) 

 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


Pá_19. června 2020                           

 Geometrie_ KVÁDR 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo 

 

 Zpakuj si a doplň vlastnosti kvádru: Kvádr je těleso, které má ….. stěn, ….. vrcholů a 

….. hran. Stěny kvádru tvoří …… pravoúhlých čtyřúhelníků. Každé dvě hrany, které 

vycházejí z jednoho vrcholu, jsou navzájem …………... 

 Pozoruj model kvádru a představ si, že má vrcholy označené jako na obrázku. Do 

kterého vrcholu se dostaneš při pohybu po stranách: 

a) Z vrcholu A nahoru, dozadu a vpravo? 

b) Z vrcholu B dozadu, vlevo, nahoru a dopředu? 

c) Z vrcholu G dolů, vlevo, dopředu a vpravo? 

d) Z vrcholu D dopředu, nahoru, vpravo, dozadu a dolů? 

 

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

 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 😊 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo
https://www.youtube.com/watch?v=wMMsHXukAjc
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


 

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

Zadání úkolů na období od 15.6. do 19.6. 2020 

 

 
pondělí 15.6. 
 
Lekce 6 B 

 Opiš si slovíčka lekce 6 B, která najdeš v PS na s. 84 a nauč se je s pomocí WocaBee 

 Přečti si text v učebnici na s. 66 / cv. 1 a pokus se o překlad – ústně 

 

středa 17.6. 
 

 Prohlédni si tabulky s gramatikou v učebnici na s. 67 / cv. 3, 5; najdeš v nich tvoření 
vět v čase, který je nazýván přítomný čas průběhový. Tento čas označuje děj, který 
probíhá právě v okamžiku, kdy se o něm mluví. Například: I am watching Tv. – Dívám 
se na televizi (právě nyní). They are sitting in the car. – Sedí v autě (oni). – děje se to 
teď, když o tom mluvím. 

 Druhá tabulka gramatiky je o tom, jak tvořit zápor v tomto čase: I’m buying balloons. 
– I’m not buying balloons. They’re shopping now. – They aren’t shopping now. 

 V PS na s. 54 se přesvědčíš, jestli času skutečně rozumíš – ve cvičení 1 doplň 
k uvedeným větám písmeno podle obrázku na pravé straně; ve cvičení 2 zapiš na 
linky, co lidé právě dělají podle obrázků (když popisuješ, co vidíš na obrázku, použiješ 
právě tento čas – přítomný čas průběhový) 
 

 

Pátek 19.6. 
 

 V PS na s. 55 si vypracuj cvičení 3, ve kterém tvoříš věty podle obrázku nahoře na 
stránce; nejdřív oprav chybně zapsanou větu tak, že použiješ zápor a následně zapiš 
kladnou větu na základě obrázku. Při tvoření vět používej zkrácenou formu (isn’t, 
aren’t, they’re, he’s, …) 
 

Pokud chceš, tak si vypracuj i ostatní cvičení na této straně a stále si opakuj slovíčka! 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

At se ti učení doma daří a zažíváš radost z úspěchů!      J. Navrátilová 

 

 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz
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Mgr. Kateřina Chytrová, ZŠ a MŠ Dolní Kounice, Přírodověda, 5. ročník, školní rok 2019/2020 

 

5. A Přírodověda – Mimořádné události -  Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 15. 6. - 19. 6. 2020 
 

středa 17. 6. 2020  Evakuace, evakuační zavazadlo 

 

Úkol č. 1: Vyber správnou odpověď, označ ji křížkem. Evakuace je 

 

 

Evakuace se vyhlašuje za účelem přemístění  osob z oblasti vážného ohrožení jejich života a 

zdraví do míst zajištěné ochrany a nouzového přežití. Nepodceňuj pokyny k evakuaci!!! Jde o 

tvoji bezpečnost! 

Informace o evakuaci, o tom, co se stalo, co dělat dále, uslyšíš 

v mimořádných zpravodajstvích hromadných sdělovacích prostředků nebo 

od pověřených subjektů (zejména zasahující složky,  případně 

zaměstnavatele, vedení školy, …). 

Okamžitě zanechte veškeré nesouvisející činnosti.  

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si s sebou evakuační 

zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. 

 

Úkol č. 2: Projdi si zásady opouštění bytu.

1. Uhaste otevřený oheň v topidlech: 

ohništích, kamnech, vařičích, tepelných 

agregátech, svíčky. 

 

 

 

 

2. Vypněte topidla a elektrické spotřebiče a 

vytáhněte je ze zásuvek (mimo ledniček a 

mrazniček). 

 

3. Uzavřete hlavní přívod vody a plynu, odpojte anténní svody. 4. Uzavřete okna a dveře. 

 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-a-varovani/evakuace/evakuacni-zavazadlo.html
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-a-varovani/evakuace/evakuacni-zavazadlo.html
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V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte na: chytrova@zsdolnikounice.cz  Chytrová 

5. Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.  

6. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou,  

kontaktem na Vás, případně s dalšími důležitými údaji. 

    7. Kočky a psy si vezměte s sebou. 

  

  

8. Ostatní domácí zvířata, včetně hospodářských a exotických zvířat,  

ponechte doma a dobře je  předzásobte vodou a potravou (asi na týden) 

a vývěskou na dveřích upozorněte na jejich přítomnost.  

Zvažte možnost ponechat hospodářským zvířatům volnost odchodu pro případ zhoršení situace 

(zejména pokud by se blížil požár nebo povodeň). 

9. Vezměte si ev. zavazadlo, uzamkněte byt (dům), na dveře dejte vývěsku: 

kdo, kdy a kam se evakuoval a případně kde jsou umístěna hospodářská 

zvířata. 

10. V souladu s konkrétními pokyny se 

dostavte (pěšky, MHD, autem) na určené místo.  

11. Rozhodnete-li se evakuovat samostatně např. autem (na chatu, 

chalupu, k příbuzným, apod.), oznamte toto rozhodnutí s udáním adresy 

přechodného pobytu a spojení, kde můžete být informováni o možnosti 

návratu apod.   

12. Dodržujte stanovené evakuační trasy.

pátek 19. 6. 2020 

Úkol č. 1: Mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?v=nRFE1pkpCbM a urči, který z lidí 

by si zabalil správně. (Evakuační zavazadlo, 1:27) 

 

Úkol č. 2:Prohlédni si obrázek ev. zavazadla. Do sešitu pod nadpis Evakuační zavazadlo, 19. 6., 

vypiš, co v něm nesmí chybět. 

         

 

 

 

 

 

 

 

Správnost si ověř na těchto webovkách:  

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-a-varovani/evakuace/evakuacni-zavazadlo.html 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=nRFE1pkpCbM
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-a-varovani/evakuace/evakuacni-zavazadlo.html


Vlastivěda 5. A, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 15_19_cerven_zadani 

 

Opakovací kvíz -  Zrod nového Československa a období komunistické vlády 

Odkaz: https://forms.gle/BqnoUpTKQUMia5HH8, 

 

1. Od totality k demokracii 

Přečti si text v učebnici na str. 46 až 48, proveď zápis, za textem na str. 48 

zkus odpovědět na modré otázky, popř. prodiskutuj s rodiči (nebo učiteli). 

 

ZÁPIS: 

I v době totality byli u nás lidé (mezi nimi i komunisté), kteří se nechtěli smířit se 
stávající situací. 
Ke změně dochází na jaře 19_ _ –  tkzv. „p__________ j______“. 
V čele demokratických změn stojí A____________ D________. 
21. srpna 1968 – vpád s____________ v_____ spolu s vojsky východního bloku. 
Jsou zastaveny snahy o reformu země – Československo je o______________.  
Začíná období n______________. V čele vlády je G_________ H________. 
Skupina občanů v čele s V________ H________ vydala prohlášení CH______ 77 
proti okupaci naší země. 

 
 
Vysvětlivky: 

 tržní ekonomika – hospodářství, v němž jsou ceny zboží určovány 

 právní stát – stát založený na politickém systému, ve kterém je 
právnímu řádu podřízena i státní moc (včetně vlády). Nutným 
předpokladem je právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a 
vymahatelnost práva 

 disident – aktivní odpůrce totalitního režimu 

 reforma – úprava, změna směřující ke zlepšení stavu 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/BqnoUpTKQUMia5HH8


2. Zkus hesla z nabídky správně - pomocí šipek nebo dvou barev – roztřídit 
 

DEMOKRACIE 

cenzura 

TOTALITA 

do voleb vstupují všechny přihlášené 
strany 

zabavování majetku  
možnost studia pro všechny v ČR i 

v zahraničí 
náboženská svoboda 

právo vlastnit majetek 
pronásledování věřících občanů 

vláda jedné strany 
možnost cestovat po světě 

uzavřené hranice 

věznění a popravy politických odpůrců 
svoboda podnikání 

vláda zástupců zvolených ve 
svobodných volbách 

svoboda projevu 
zákaz soukromého podnikání 

znárodnění majetku 

 

 
 

 
Pro zájemce: 

 Dějiny udatného českého národa – Šedesátá léta, Pražské jaro, 
Normalizace, Disent, charta, osmdesátá léta,  

 
Přeji ti příjemné chvíle strávené nad stránkami naší nedávné historie, která má 
už pamětníků víc – třeba tvé babičky a dědečky. 
                                                                                                     Marie Straková 



 



 



 


