
Matematika_5_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

Zadání  úkolů pro domácí přípravu od 18. 3. do 25. 3. 2020 

 

St_18.3.2020 

 uč. str. 18 cv. 8 1. a 2. sloupec; postupuj dle zadání 

 uč.str.18 cv. 5 

 

Čt_19.3.2020 

 uč. str. 18 cv. 1, 1. Sloupec, příklady napiš a vypočítej, dodrž pořadí početních výkonů 

  uč. str. 18 cv. 4 - slovní úloha –zápis,  napsat řešení do „x“ a odpověď 

 

Pá_20.3.2020 

Geometrie – uč. str. 19 cv. 7 – nápověda na str. 13 cv.5 
                         uč.str.  19 cv. 8            
 

Výsledky své práce vyfoť a pošli mi je v příloze emailu na svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

Po_23.3.2020 

 uč. str. 18 cv. 1 , 2. Sloupec, příklady napiš a vypočítej, dodrž pořadí početních výkonů 

 str. 16 cv. 4  převody jednotek času, přepiš do sešitu 

 

Út_24.3.2020 

 str. 19 cv. 3 – zápis, slovní úloha a odpověď  

 str. 21 cv. 3 – zapiš čísla do sešitu 

 str. 22 cv. 6  - písemně vypočítej do sešitu  
 
VĚŘÍM, ŽE SE MATIKOU ZABÝVÁŠ KAŽDÝ DEN, VE FORMĚ, KTERÁ TĚ BAVÍ.  

 Zde máš další možnosti. Pokud najdeš další zajímavé odkazy, budu ráda, když mě budeš informovat. 

Nezapomeň využívat i ty, které máš již zapsané v sešitě. 

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma 
https://khanovaskola.cz/ 
https://www.umimematiku.cz/matematika-5-trida 
https://www.scio.cz/onlinetesty/testZdarmaNL.asp?typtestu=M5  
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-5rocnik.html  
http://matematika.hrou.cz/c/5.trida  
https://www.matika.in/cs/#5  
http://www.matyskova-matematika.cz/ 
https://skolakov.eu/ 
https://www.skolasnadhledem.cz/  
https://publi.cz/books/12/05.html  

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
https://khanovaskola.cz/
https://www.umimematiku.cz/matematika-5-trida
https://www.scio.cz/onlinetesty/testZdarmaNL.asp?typtestu=M5
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-5rocnik.html
http://matematika.hrou.cz/c/5.trida
https://www.matika.in/cs/#5
http://www.matyskova-matematika.cz/
https://skolakov.eu/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://publi.cz/books/12/05.html


https://zsbcupice.cz/pro-zaky/matematika/ 
 
 
 
 
Geometrie:  
https://www.umimematiku.cz/geometrie   
http://www.matyskova-matematika.cz/ 
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-26/ 

https://zsbcupice.cz/pro-zaky/matematika/
https://www.umimematiku.cz/geometrie
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-26/


Český jazyk_5_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

Zadání  úkolů pro domácí přípravu od 18. 3. do 25. 3. 2020 

 

St_18.3.2020 

Umíš nazpaměť druhy zájmen (1. sloupec) a k jednotlivým druhům, umíš vyjmenovat všechny 

příklady z 3. sloupce.  

Vyber si z nabídky nějaké procvičování na internetu a ověř si, jak zvládáš zájmena. 

Čt_19.3.2020 

Uč. str. 121 cv. 4 

 Napiš a pošli mi mailem (mezipředmětový vztah Čj a Inf_ trénuješ orientaci na 

klávesnici, uložení word dokumentu a následné odeslání formou přílohy, nezapomeň 

se podepsat); moje adresa je: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

Pá_20.3.2020 

Uč. str. 122 Skloňování osobních zájmen_ nauč se nazpaměť tabulku; opakovaně si hlasitě 

přečti barevně označený text PAMATUJTE SI!  

 Uč. str. 123 cv. 1 _ napiš do sešitu 

Vzor.: Nic si nekoupila. Sobě nekoupila nic. Slyším tě dobře.  Tebe slyším dobře. 

 Uč. Str. 123 cv. 2 a), b)_ Vypracuj a pošli mi mailem. 

Vzor.: a) Nejprve tě Linda vezme k sobě domů.  

b) celkem je jich 10_ to_ z. ukazovací;  sobě_z.osobní zvratné 

Po_23.3.2020 

 Uč. str. 123_Opakovaně si hlasitě přečti barevně označený text PAMATUJTE SI !  

 Uč. str. 123 cv. 3 

ČTENÍ_  s porozuměním; zaměř se na texty, které mají dvě nebo tři hvězdičky; dnes TEXT 

NAUČNÝ _BRAMBORY;   https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=5 

Út_24.3.2020 

 Uč. str. 124 _ Opakovaně si hlasitě přečti barevně označený text PAMATUJTE SI !  

 Uč. str. 124 cv.4 a),b) 

St_25.5.2020  

 Uč. str. 124 5 a) b) 

 Napiš si libovolné cvičení  jako diktát. 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=5


VĚŘÍM, ŽE SE ČEŠTINOU ZABÝVÁŠ KAŽDÝ DEN, VE FORMĚ, KTERÁ TĚ BAVÍ.  

 Zde máš další možnosti. Pokud najdeš další zajímavé odkazy, budu ráda, když mě budeš informovat. 

PROCVIČOVÁNÍ, upevňování; zabetonuj si znalosti a dovednosti. 

 https://skolakov.eu/   

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk?scroll=0 

Zájmena  

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/ 

https://slideplayer.cz/slide/3165845/  

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

https://www.mojecestina.cz/article/2016062801-zajmena  

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

http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA  

https://www.youtube.com/watch?v=6ipIDOKNQvo 

 

Slovní druhy 

https://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU  

 

Přídavná jména 

https://www.youtube.com/watch?v=7eEvmIWR8Yg  

https://www.youtube.com/watch?v=X2KSKrkScZE  

https://www.youtube.com/watch?v=NfbtaDvGdIQ 
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http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm
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Aj – 5. A   - Navrátilová                   navratilova@zsdolnikounice.cz 

        Zadání úkolů na období od 18.3. do 24.3. 2020 

středa 18.3. 

 Vypracovat si on-line cvičení k Projectu, případně využít jiné výukové programy na internetu 

 Napiš do sešitu 5 vět o tom, co dělá ve svém volném čase tvůj kamarád (ka) 

pátek 20.3. 

 Přečti si věty z učebnice na s. 46 a přelož si je (ústně) 

 V učebnici na s. 47 / 2 si přečti 9 vět a rozhodni, která je pravdivá a která není (ústně) 

 PS s. 38 (L 4 D) – ve cv. 1 napiš své vlastní odpovědi a ve cv. 2 doplň slova podle obrázků 

pondělí 23.3. 

 Stále si opakuj starší slovní zásobu 

 Zapiš si slovíčka lekce 4 D z PS s. 83 – 12 slovíček po „Why not?“ 

 Pokračuj v on-line procvičování Aj 

 

 

 

 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


Přírodověda 5. ročník - Chytrová - 

chytrova@zsdolnikounice.cz -  18. 3. – 24. 3. 2020 
 

Prosím, k tomuto i k předchozímu zadání nebudu posílat žádné řešení. Děkuji za pochopení.  

středa 18. 3. 2020 

1. Přečíst v učebnici str. 35 – 38 

2. Zápis opsat do sešitu:  

Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí 

 živá příroda – živočich – obratlovec – savec 

 schopnost složitě myslet, řeč, uvědomělá práce 

 potrava – živiny, voda, vitamíny (A, B, C, D), vláknina, …, cukry (zdroj energie), tuky, bílkoviny 

(maso), minerální látky  

podmínky života:  teplo, světlo, vzduch, voda a živiny 

   vzdělání, kultura, sport, lékařská péče, technické prostředky  

pátek 20. 3. 2020 

1. Přečti si v učebnici Lidské tělo str. 39, Kostra str. 40 – 41, Svaly str. 42 

2. Pusť si video na internetu: https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok  Byl jednou jeden 

život Kosti a kostra (18/24) 

3. Do sešitu zápis:  

Vývojové etapy života 

novorozenec – kojenec - batole – předškolák – pubescence  – adolescence – dospělost – stáří 

Svaly 

- zajišťují pohyb celého těla 

- upínají se na kostru 

- umožňují nám neverbální komunikaci 

- ovládání svalů vůlí 

- některé svaly nejdou ovládat vůlí 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok


VLASTIVĚDA 

Mgr. Marie Straková      strakova@zsdolnikounice.cz          18. 3. - 24. 3. 2020 

1)Opakování – střední Evropa 

Vyhledej s pomocí mapy (EVROPA 4) nebo internetu evropská NEJ a zapiš:  

(buď na papír – číslo otázky a k němu správnou odpověď nebo můžeš úkol 

vytisknout a dopsat odpovědi přímo) 

1. Největší stát podle rozlohy je ________________________  

2. Stát s největším počtem obyvatel je ___________________ 

3. Stát s nejmenší rozlohou je __________________________ 

4. Největší město je __________________________________ 

5. Nejdelší řeka je ___________________________________ 

6. Největší jezero je _________________________________ 

7. Největší ostrov je _________________________________ 

8. Největší nížina je __________________________________ 

9. Nejvyšší hora je __________________________________ 

10.Nejvyšší činná sopka je ___________________________ 

 

 

 

 

 

 





 


