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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 1. června do 5. června 2020 

Po_1. červen 2020  

  

 VŠECHNO NEJLEPŠÍ K VAŠEMU DNEŠNÍMU SVÁTKU. 😊 

Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Abychom naplnili 

Vaše právo na vzdělání a právo na používání vlastního jazyka, tak se s chutí pusťte do 

cv.4 v uč. na str. 177 dnes napište 7 vět a zítra cvičení dokončíte.  

Út_2. červen 2020  

 Uč. str. 177 cv.4 dokonči svoji práci z pondělí 

St_3. červen 2020 

Zapiš si nebo si to vytiskni a nalep do sešitu pod nadpis: 

DRUHY PODMĚTŮ – uč.str.181, 182 

Zapiš si nebo si to vytiskni a nalep do sešitu pod nadpis: 
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 Uč.  str.182 - 183 cv.4a)urči druhy podmětů 

Čt_4. červen 2020 

Opiš si nebo vytiskni a nalep si do sešitu; uč, str. 179 

 

DRUHY PŘÍSUDKŮ 

 

 Uč. str. 177 cv.1a) – vypracuj podle zadání na str.  

Pá_5. červen 2020 

  Uč. str. 179 cv.3 – cvičení opiš a podtržením rozlište slovesný přísudek a přísudek 

jmenný se sponou. 

 Uč. str. 180 cv.5a) 

 

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

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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 1. června do 5. června 2020 

 

Po_1. června 2020  

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně.  Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva 

a potřeby dětí. Mimo jiné i právo na vzdělání; Tak neváhej a hurá do toho. 😊 

 Uč. str. 37 cv.10 

 Uč. str.37 cv.11 

Út_2. června 2020  

 Procvič si: 

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-decimals-number-

line/e/decimals_on_the_number_line_1 

 Uč.str.40 cv.1 – Písemně doplň číselné řady v prvním, druhém a třetím řádku  

St_3. června 2020 

 Uč. str. 40 cv.2 vypracuj písemně podle zadání 

 Uč. str. 40 cv.3 pracuj podle zadání a zapiš 

Čt_4. června 2020 

 Uč.str.40 cv.4 vypracuj písemně podle zadání 

 Uč.str.41 cv.14 první sloupec(2příklady) - vypracuj písemně podle zadání 

Pá_5. června 2020 

Geometrie 

 Uč.str.39 cv.1,2, Přerýsuj, doplň si ústně, následně doplněné přepiš do sešitu  

 Uč.str.39 cv.3 – trojúhelníky, u kterých budeš mít ano, narýsuj do sešitu 

 

 

 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 😊 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

Otevři si učebnici na str. 39 a vypracuj testík:  https://forms.gle/Xw16EyoXMvE9JQTG9 

Čti pozorně a ukazuj si na obrázku. Ať se ti daří 😊! 
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Aj_5a_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 1.6. do 5.6. 2020 

 
 
pondělí 1.6. 
Vypracuj 1.část testu z 5. lekce: 

1.Complete the sentences. 

 The wardrobe is  opposite the door. 

1 The wardrobe is ne _ t t _ the desk. 

2 The desk is _ et _ een the bed and the chair. 

3 The rug is u _ de _  the bedside table. 

4 The violin is be _ i _ d the chair. 

5 The shoes are _ n  _ ro _ t o _  the wardrobe.  

 _____ 5 

2. Write the words under the correct heading. 

a toilet   three lights   a cupboard    

a bathroom   two dogs   two people 

 

There is There are 

 a toilet___________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 
 

 _____ 5 

3. Correct the mistake in the sentences. 

She cans play the piano. 

 She can play the piano.________________ 

1 He don’t can swim. 

 ___________________________________ 

2 Anna can to ride a bike. 

 ___________________________________ 

3 Do you can speak English? 

 ___________________________________ 

4 I no can play ice hockey. 

 ___________________________________ 

5 He can’t plays the violin. 

 ___________________________________ 

 _____ 5 
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středa 3.6. 
Vypracuj 2. část testu z 5. lekce: 

4. Match words 1–5 with pictures A–F. 

 dining room C  3 garden  

     
1 wardrobe   4 kitchen  

     
2 bookshelf   5 fridge  

 
  

  

  

 
 _____ 5 

5. Complete the sentences. Choose A, B or C. 

 I play basketball in the ____.  

   A theatre  

   B sports centre  
 

 C museum 
 

1 There are dinosaurs in the ____.  

   A post office  

   B museum 
 

 C swimming pool 
 

2 We stay in a ____ on holiday.  

   A hotel  

   B café 
 

 C theatre 
 



3 We watch films at the ____.  

   A bank  

   B cinema 
 

 C sports centre 
 

4 We have lunch in a _____.  

   A café  

   B hospital 
 

 C bank 
 

5 We go shopping at the ____.  

   A museum  

   B shopping centre 
 

 C church 
 

 _____ 5 

6. Choose the correct words. 

Meg Is that your house, Steve? 

Steve Yes, it is. It’s under / next to the park. 

Meg It’s big. (1) What / How many bedrooms are there? 

Steve Er … (2) There are / is four bedrooms. My bedroom is there. 

Meg Is it big? 

Steve No, it’s quite small. But it’s OK.  

(3) I’ve / She’s got a desk and a computer. I (4) haven’t / not got a wardrobe. I put my clothes in 

the chest of drawers. 

Meg Has your house got a garden? 

Steve Yes, it has. It’s (5) in / behind the house. 

 _____ 5 

 

pátek 5.6. 
 
Opiš si novou slovní zásobu k lekci 6 A, kterou najdeš v PS na s. 84 a nauč se ji. 
Test mně pošli e-mailem. Děkuji. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

5. A Přírodověda – První pomoc - Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 1. 6. - 5. 6. 2020 
 

V pátek 12. 6. 2020 se bude psát test z probraného učiva o člověku.  

 

středa 1. 6. 2020 

 

Úkol č. 1: Doplň myšlenkovou mapu – základní slovo je PRVNÍ POMOC 

 

 

 

Úkol č. 2:  
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2 

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

pátek 5. 6. 2020 

Úkol č. 1: Prohlédni a přečti si komiks. Napiš, věty, které doplníš místo teček. 

 

 

 

A) __________________________________________________________________________ 

B) __________________________________________________________________________ 

Úkol č. 2: 

 

 

 

 

 

Úkol č. 3: Propoj sloupečky, co k sobě patří? 

 

 

 

 

Úkol č. 4: Napiš do sešitu, co by se mohlo stát, kdyby se dítě píchlo o injekční stříkačku. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ať se daří!          Děkuji . Chytrová 
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 Vlastivěda 5. A, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 1_5_cerven_zadani  

  

      

     Zopakuj si minulou lekci o smutném životě za okupace.  

     Odkaz: https://forms.gle/Mfyk52TZrpUzM1iDA, 

 

1. BOJ PROTI NACISTŮM 

Přečti si text v učebnici na str. 39 – 40. 

Udělej si zápis do sešitu. 

Boj proti nacistům 
V září 1939 Německo napadá P_________ – začíná 2. sv. válka.  
N___________ postupně napadá další státy. 

Vše směřovalo k tomu vyvolat s________ a pokořit n_________. 
17. listopadu 1939 uzavřeny české v___________ š________. 

Lidé se však n_______________ – např. tisk časopisů a letáků, partyzánské skupiny, poslech zahraničního rozhlasu. 
V zahraničí vznikaly z českých vojáků vojenské oddíly – A________ (letci R. A. F.), F___________ a S__________ 
s______ (vojenské jednotky). Ty se účastnily osvobozování E________ i naší země. 

 

 

2. Konec druhé světové války 

Přečti si text v učebnici na str. 41 – 42. 

Udělej zápis do sešitu. 

 

Konec 2. světové války 
Na jaře roku ______ spojenci (na západě USA a Anglie, na východě Sovětský svaz) postupně p_________ německou 

armádu. Dobytím Berlína (2. května 1945) bylo Německo poraženo. V P_______ začalo 5. května 1945 p________, 

které skončilo 8. května 1945 podepsáním příměří a ukončením bojů. To byl konec 2. sv. války v E__________. 

Němci opouští Prahu, ČSR je svobodná. Do vlasti se vrací E. Beneš, který se opět stal prezidentem. 

Československá republika přichází o Podkarpatskou Rus. 

 

Internet pro zájemce: 

  Dějiny udatného českého národa – Druhá světová válka, Protektorát, Osvobození 

 

Přeji ti hodně úspěchů v učení. 

                                                           Marie Straková 
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