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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 18. května do 22. května 2020 

 

Po_18. května 2020  

Dnes si zopakuj  učivo o základní skladební dvojici a seznam se s pojmem PODMĚT A 

PŘÍSUDEK. Definice si zapiš a projdi si příklady. Procvič si co nejvíce příkladů na uvedených 

internetových odkazech. 

 

Základní skladební dvojice: PODMĚT a PŘÍSUDEK  

Podmět spolu s přísudkem tvoří základní skladební dvojici.  

https://www.mojecestina.cz/article/2014071002-co-je-to-podmet-a-jak-ho-poznam 

PODMĚT říká, kdo nebo co vykonává činnost v přísudku. Označuje tedy původce děje nebo nositele 

děje nebo stavu, tedy věci, zvířata, osoby apod., které nesou nějakou vlastnost nebo stav.  

Podmět je nejčastěji vyjádřen: podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou ,atd. 

Podmět ve větě podtrháváme rovnou čarou, ve větném rozboru ho ještě označujeme zkratkou Po. 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebac74f36afd 

 

Út_19. května 2020  

  

https://www.mojecestina.cz/article/2014081601-co-je-to-prisudek-a-jak-ho-poznam 

PŘÍSUDEK vyjadřuje, co podmět dělá, co se s podmětem děje, podmětu přisuzuje nějakou 

činnost, stav nebo vlastnost. 

Přísudek je vyjádřen slovesem v určitém tvaru (ne v infinitivu). Takovému přísudku se 

říká slovesný, protože je tvořen právě slovesem.  Přísudek se shoduje s podmětem v osobě, 

čísle popřípadě v rodě. 

Přísudek ve větě podtrháváme vlnovkou, ve větném rozboru ho ještě označujeme 

zkratkou Pk. 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebad24ee1638 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.mojecestina.cz/article/2013091001-zakladni-skladebni-dvojice
https://www.mojecestina.cz/article/2014071002-co-je-to-podmet-a-jak-ho-poznam
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebac74f36afd
https://www.mojecestina.cz/article/2014081601-co-je-to-prisudek-a-jak-ho-poznam
https://www.mojecestina.cz/article/2014080901-co-je-to-infinitiv
https://www.pravopisne.cz/2017/09/pravidla-prisudek/
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St_20. května 2020 

 Uč. str. 167 cv.3 – doplňte vynechaná písmena, zdůvodněte si pravopis, cvičení si 

napište a následně určete základní skladební dvojice.  

 

Čt_21. května 2020 

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

 

Pá_22. května 2020 

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

  uč.str168 cv.4b) Doplňte vynechaná písmena, napište, určete základní 

skladební dvojice. Vypracuj přehledně a pošli na moji mailovou adresu 

Např.: Roztomilá kůzlata si hrála na dvoře. 

 

 Vypracuj testík, skóre je součástí hodnocení: https://forms.gle/w8NQt5YJVJkTtgf59 

 

 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz  😊 

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
https://forms.gle/w8NQt5YJVJkTtgf59
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 18. května do 22. května 2020 

 

DESETINNÁ ČÍSLA 

Důležité je, abys uměl/a desetinná čísla přečíst a napsat. 

 

 Po_18. května 2020 

Zopakuj si a pak pracuj z učebnice do sešitu 

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

 uč. str. 32 cv.3 – přečti desetinná čísla a zapiš slovem do sešitu  

Út_19. května 2020  

 Uč. str. 33 cv.4 – přečti desetinná čísla a zapiš slovem do sešitu  

 Uč. str.33 cv.5 - přečti desetinná čísla a zapiš slovem do sešitu  

St_20. května 2020 

 Uč. str. 33 cv.6 - ústně  

 Uč. str. 33 cv.7 – ústně 

 POZOR změna, nejedná se o desetinná čísla: Uč. str. 33 cv.10 

Čt_21. května 2020 

 Zopakuj si nejen desetinná čísla 

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

tika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid  

 Uč. str. 33 cv.11 _ vypočítej a následně proveď kontrolu na  

Pá_22. května 2020 

GEOMETRIE_S.38 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 😊 

Do sešitu vypracuj uvedená cvičení a pošli mi je jednotlivě na moji mailovou adresu 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

 

            uč. str. 38 cv.4, 5, 6 

 

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

Zadání úkolů na období od 18.5. do 22.5. 2020 

 
 
pondělí 18.5. 
 
Nalep si do sešitu na slovíčka následující tabulku, kde najdeš zbývající slovíčka 5. lekce – 
v tabulce si doplň třetí sloupec; najdeš je v PS na s. 84 i s přesnou výslovností pomocí 
speciálních fonetických znaků pro výslovnost. Pokud chceš, tak si druhý sloupec smaž a zapiš 
si výslovnost podle PS. Slovíčka jsou vložena do WocaBee, kde si naposlouchej jejich 
výslovnost a postupně si na těchto stránkách vypracuj nová cvičení. 
 
česky přibližně vyslovujeme 

(zapsáno pro žáky s obtížemi) 
napiš anglicky 

Něco, cokoliv Enyfin  

Nazýván (jmenuje se) Kóld  

Hrad, zámek Kásl  

pobřeží Koust  

Každý den Evry dej  

Slavný (čím) Fejmes fór  

Nápad Ajdya  

Knihovna Lajbreri  

Žít, bydlet lív  

Trh Mákit  

Moderní Modn  

Blízko Nýr  

Kancelář, restaurace Ofis  

Myslet Fink  

Návštěvník vizitr  

Voda Vótr  

Nějaký Eny  

Napadnout Etek  

Most Brič  

Koupit, kupovat Baj  

Kráva Kau  

Křižovatka Krosrouds  

Pít Drink  

Snadný, lehký Ízi  

Továrna Fekteri  

Farma Fám  

Kopec Hil  

Důležitý Impotnt  

Jezero Lejk  

Potřebovat Nýd  

Praha Prág  

Problém Problém  

Důvod Rízn  

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


Bezpečný Sejf  

Prodávat Sel  

Podobný Similr  

Cestovat Trevl  

 Vesnice Vilič  

Mýt, prát (prádlo) Voš  

Levý Left  

Knihkupectví Bukšop  

Prodejna oděvů Klouds šop  

Lékař (ordinace) doktrs  

Dostat Get  

Uprostřed In d midl ef  

Milovat Lav  

Podívat se Tejk e luk  

Projít se kolem (po městě) Vók eraund  

vítej velkcham  

 

 

středa 20.5. 
Poslouchej a uč se novým slovíčkům ve WocaBee. Opakuj si učivo 5. lekce v učebnici na s. 62 
/ cv. 1, 2; (texty na s. 60 – 61 si přečti, pokud se chceš zdokonalovat ve své angličtině 
rychleji). 
Ve cv. 1 / 62 doplň předložky podle umístění v obrázku a ve cv. 2 / 62 se také řídíš obrázkem 
– zapiš si čísla 1 – 12 a ke každému číslu doplň slovíčko (například a cinema, a bank, a shop, 
…). Pozor! Obě cvičení zapisuješ do svého sešitu, protože jak všichni víme, do učebnic nic 
nepíšeme. 
 

pátek 22.5. 
  
Procvič si učivo této lekce v pracovním sešitě na s. 49 / cv. 3 – zapisuj pravdivé věty o sobě  a 
užívej can / can’t. 
Dále vypracuj v PS na s. 50 / 2 – nakresli svůj pokoj a popisuj, co je v něm. Začínej věty 
„There’s a There are“. Ve cv. 3 / 50 zkus zapsat slovíčko správně (místa ve městě). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pokud chceš vypracovat něco navíc a rád(a) luštíš, přiložila jsem k zadání nepovinné pracovní listy. 
 
 

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

 

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

 

 
 
 
 



1. Přiřaď obrázky a slova z rámečku: 

LIVING ROOM       WHALE     HOUSE     TRUMPET       CASTLE       VIOLIN    

FROG      PARROT     DRUMS  ELECTRIC GUITAR    DINING ROOM       PIANO
   

1.   2.   3.     4.      5.    6.    

7.     8. 9. 10.  11.      12.    

 

2. Vyplň křížovku: 

      c         obraz       

            rostlina         

              kino        

         velké město          

              škola         

                    nahoře    

            bazén        

          zima, chladno        

          co           

          větrno           

                      fantastický  

               pondělí       

               nudný       

               silný       

              přestávka      

             matematika       

                       S láskou od… 

         hala, předsíň          

    ?             

 
 



3. Rozlušti zpřeházená písmenka: 

1. ONPAI = __________________  4.DCIRNLHE=     ________________ 

                                                                                                 

2. OTWN = __________________  5.ICKTIHNE= ___________________ 

 

3. AFSO = ___________________  6.ALHTEYH= ___________________ 

 

4. Doplň:  

1. zmrzlina    _ _ _    _ _ _ _ _ 

 2. jablko     _ _ _ _ _ 

 3. ryba    _ _ _ _ 

 4. voda    _ _ _ _ _  

 5. čokoláda    _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 6. sladkosti    _ _ _ _ _ _ 

 

5. Zakroužkuj 1 slovo, které se nehodí k ostatním: 

1.   hat  jumper purple  T-shirt  coat 

2.  sausages sharp  yoghurt egg  ice cream 

3.  next to  cupboard drawer sofa  picture 

4.  Swimming Maths  Music  cartoons Art 

5.  holiday strong  beach  pool  sea 

6. read  sleep  neck  listen  write 

7. gorilla  whale  insects fruit bat today 

8. church headache doctor  healthy sore throat 

9. square market castle  school  behind 

10. windy  dance  hot  cold  sunny 

 

 
 
 
 
 



5. A Přírodověda – Člověk – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 18. 5. - 22. 5. 2020

středa 20. 5. 2020  Smyslová soustava

Úkol č. 1: Na internetu si pročti prezentaci o smyslové soustavě v .pdf: 

https://www.zsjs.cz/studijni-materialy-data/prirodopis-5-b-nem-ucivo-na-25-3.pdf. 

Úkol č. 2:

Zápis do sešitu dle prezentace z webu s nadpisem Smyslová soustava, datum 20. 5. 2020.

Úkol č. 3:

Jako první smysl je uváděn zrak, mrkni tedy na video Byl jednou jeden život – Oko:

https://www.youtube.com/watch?v=rwmPtVRjjB8. Piš si poznámky, fakta, důležité informace.

Úkol č. 4:
Vycházej z videa o oku. Piš do sešitu věty, které budou obsahovat:

1. příjem a zpracování obrazu, který vidíme, 2. proč nevidí oči, ale vidí mozek (14:20),

3. slzy a pláč, kde se berou slzy,  4. onemocnění očí.

pátek 22. 5. 2020

Úkol č. 1: 

Přečti si v učebnici na str. 51 zrak. Do sešitu pod věty o oku nakresli oko dle učebnice, popiš.

Úkol č. 2: Video na youtube Byl jednou jeden život – Ucho: 

https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4. Piš si poznámky, co tě zaujme, fakta.

Úkol č. 3:
Na základě videa a tvých poznámek z něj vytvoř do sešitu odrážkový zápis s nadpisem Sluch – 
ucho, datum 22. 5. 2020. K zápisu se hodí obrázek ze strany 51 v učebnici.

 Pondělní úkol č. 4 s pátečním úkolem č. 3, prosím, pošli na moji mailovou adresu 
do 26. 5. 2020.

V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené emailové adrese. 

Ať se daří! Děkuji . Chytrová

Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 5. ročník

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4
https://www.youtube.com/watch?v=rwmPtVRjjB8
https://www.zsjs.cz/studijni-materialy-data/prirodopis-5-b-nem-ucivo-na-25-3.pdf
mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


Vlastivěda 5. A, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 18_22_kveten_zadani 

 

 Zopakuj si minulé učivo Československo a TGM  

                            ODKAZ: https://forms.gle/LxGGGEX66PEmTTFH7,  

 

1. JAK SE ŽILO V PRVNÍ REPUBLICE?  

V učebnici si přečti text na str. 32–33. 

Doplň zápis do sešitu. 

Zápis: 

První desetiletí trval hospodářský rozmach. Poctivé práci odpovídala i m_____. 

Počátkem třicátých let republiku zasáhla celosvětová hospodářská k______, s ní 

n______________ a pro mnohé lidi ch_________. 

Žilo se v porovnání s dneškem mnohem s__________, život nebyl uspěchaný, ctila 

se ú______, s_________, z__________. Pro zábavu byla vyhrazena n________ – 

výlety, kino, rozhlas, ochotnické divadlo, turistika, Sokol, Skaut (Junák). 

Na str. 33 dole odpověz ústně na modře vyznačené otázky. 

 

2. REPUBLIKA SE HROUTÍ 

Přečti si text na str. 34 a 35. 

Doplň zápis do sešitu. 

Zápis: 

V roce 1935 zvolen prezidentem E_______ B_________. V Německu se dostávají k moci f________ v čele 

s A________ H________– chtějí ovládnout celý svět a ostatní národy jim mají sloužit. ČSR začíná na ochranu a 

obranu budovat podél hranic pevnosti. V p_________ žilo okolo 3 milionů Němců. Vznikaly zde spory mezi Č_____ a 

N______. Hitler chce vpadnout do ČSR, Češi se chtějí bránit je vyhlášena m____________. 

29. září 1938 v M_______ – zástupci Německa, Anglie, Francie a Itálie rozhodli o odtržení Sudet od ČSR a jejich 

připojení k Německu. Výměnou za slib, že Německo nezabere další území. 

Vysvětlivky: 

 hospodářská krize – porucha hospodářství, absolutní pokles výroby, růst 

nezaměstnanosti, narušení peněžních vztahů (krize=těžká situace) 

 nacisté – stoupenci fašistického hitlerovského hnutí, politického režimu, který je 

založen na násilí a rasismu, jehož cílem je vyhlazení Židů, Romů a jiných skupin 

obyvatel, které režim považuje za méněcenné 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
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 antisemitismus – nenávist vůči Židům 

 Sudety – označení pro pohraniční oblasti českých zemí, obývané do roku 1945 

německou menšinou (obyvatelé = sudetští Němci) 

 mobilizace – uvedení sil do válečné pohotovosti 

 

Pro zájemce-Dějiny udatného českého národa – kapitoly 96, 97, 98, 99. 

 

Přeji ti pohodu při učení, příští Google kvíz opět prověří, co sis zapamatoval nebo 

dokázal v učebnici znovu najít.                                                         Marie Straková 









 



  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


