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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 1. 4. do 7. 4.  2020 

 

St_1. 4. 2020  

 APRÍLOVÁ ŠKOLA; Neztrácejte hlavu! Kdo to má po vás uklízet? 

Vyber si a přečti si libovolnou ukázku (humor- bajky). Následně zapiš informace do sešitu 

ČTENÍ. Svůj stručný zápis ( autor, název ukázky, obsah, poučení) můžeš ilustrovat.  

https://www.jirizacek.cz/ukazky-tvorba-pro-deti.html#x01 

  

Čt_2. 4. 2020  

 Slohový úkol( uč. str. 127), jelikož má dnes Ondřej Pirožek narozeniny, pošli mu přání 

na adresu:   pirozek.ondrej@seznam.cz  Text nemusí být dlouhý, ale promyšlený a 

bez chyb. https://prani.albi.cz/kategorie/k-narozeninam/ 

Pá_3. 4.  2020 

 Slohový úkol, jelikož má dnes Richard Jabůrek svátek, pošli mu přání na adresu: 

risajaburek@gmail.com Text nemusí být dlouhý, ale promyšlený a bez chyb. 

https://prani.albi.cz/kategorie/k-svatku/  

 Máš zopakovaná přídavná jména;  

Pro připomenutí: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/tvoreni-5.html  

  
 Pomocí tlačítka PrtScr či funkce Výstřižky přenes výsledek svého opakování do textového 

dokumentu. Např.: 
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 Pod takto vloženou tabulku, přepiš  doplněná spojení  v množném čísle.  

Např. Důmyslné vynálezy, omylní lidé, pilní žáci, bystří kluci, atd.  

Výsledk své práce dnes odešli  na můj email.: svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

 

Po_6. 4. 2020 

 uč.s.131 cv.2 _ napiš do sešitu 

Út_7. 4. 2020 

 uč.s. 131 cv.3_ napiš do sešitu  

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mailu. 😊 

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

                                                                       OVĚŘENÍ  za období od 11.3. do 31.3. 2020 

ZA 
Odešli mailem  8. dubna 2020 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 1.  dubna do 7. dubna 2020 

 

St_1. dubna 2020  

 Náročný úkol 

  APRÍÍÍL! 

Čt_ 2. dubna 2020 

  

 

Pá_3. dubna 2020 

GEOMETRIE_ uč.str.25 cv.6 – vypracuj do sešitu geometrie a zašli obrázkem výsledek své 

práce mailem na moji adresu: svobodovasa@zsdolnikounice.cz, v pondělí 6. 4. 2020  

Dále můžeš procvičovat převody jednotek obsahu na : https://www.umimematiku.cz/cviceni-

jednotky-obsahu 

 

Po_ 6. dubna 2020  

 Pošli obrázek geometrického úkolu 

 Vypracuj test http://www.ucitel.net/test/9-5-trida  a výsledky odešli na moji adresu  
v Út 7. dubna 2020  

Vypočítej a zapiš do sešitu. 

1. Ondřej dnes slaví 12. narozeniny, ve kterém roce se narodil?  

2. Kolik let uplynulo do jeho narození od doby, kdy v roce 1918 vzniklo Československo? 

3. Kolik let uplynulo do jeho narození od doby, kdy v roce 292 př.n.l. EUKLIDÉS formuloval 

své věty o geometrii? 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu
http://www.ucitel.net/test/9-5-trida


 
 

Pro ty, komu se nepovedlo přihlásit: 

Zadání 1: Martina udělala 20 úkolů, což jsou dvě třetiny toho, co musí udělat. Chce ale udělat o 6 více. Kolik chce udělat? 

 

26 

60 

36 

46 

 

Zadání 2: 25 - (x - 5) = 40 

 

x = - 10 

x = -20 

x = 10 

x = 20 

 

Zadání 3: Sestavte nejmenší čtyřciferné číslo z čísel: 6,7,8,2 

 

větší než 1000 menší než 2500 

větší než 2500 menší než 3000 

větší než 3500 menší než 4000 

větší než 4000 

 

Zadání 4: Vlak jede rychlostí 72 km za hodinu. Kolik km ujede za 10 minut? 

 

6 km 

12 km 

40 km 

60 km 

 

 

 

 

 



Zadání 5: zbytek po dělení 630 : 25 je 

 

3 

4 

5 

6 

 

Zadání 6: Jsou dvě čísla 19 a 44. Tyto dvě čísla zaokrouhli na desítky a potom vynásob. Výsledek je: 

 

736 

400 

536 

800 

 

Zadání 7: Obdélník má stranu A 12 cm. Strana B je o jednu čtvrtinu delší. Jaký je jeho obvod? 

 

45 

50 

54 

60 

 

Zadání 8: Číslo 339 lze dělit jedničkou a: 

 

dvojkou 

trojkou 

čtyřkou 

devítkou 

 

Zadání 9: Maminka chce rozdělit 33 Kč mezi třemi syny tak, aby každý obdržel víc než 9 kč a jinou částku než ostatní. Kolik je 

možných řešení? 

 

žádné řešení 

jedno řešení 

dvě řešení 

tři řešení 

 

Zadání 10: Menší než pravý úhel je úhel: 

 

ostrý 

pravoúhlý 

velký 

tupý     

 



 

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

Zadání úkolů na období od 1.4. do 7.4. 2020 

 

 

 

středa 1.4. 
Opiš si a nauč se slovní zásobu z PS s. 83 (vpravo dole) a ofocené pošli do mého e-mailu – L 5 

A - My room a prepositions 

Procvičuj si slovní zásobu na základě vloženého balíčku slovíček na stránkách, ke kterým jsi 

dostal(a) přihlašovací údaje do e-mailu rodičů:  

https://www.wocabee.app/ 

Učebnice s. 52 – přečti si slovíčka v obrázku a zopakuj si předložky z této strany 

pátek 3.4. 
Vypracuj si k této lekci cvičení on-line k Projectu 1 

www.projectonlinepractice.com. 

Vypracuj zadaný test na stránkách 

https://www.wocabee.app/ 

pondělí 6.4.  
Využij k procvičování Aj jakoukoliv ze zaslaných internetových stránek 

PS s. 42 / 1  doplň slovíčka 2 – 8 podle obrázku vpravo 

PS s. 42 / 2 – zabarvi 7 slovíček (věci v pokoji) 
Ofocené pošli do mého e-mailu 
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Chytrová 
 

Př í řodově da – Č lově k - Čhytřova  - 
chytřova@zsdolnikounicě.cz – 1. 4. – 7. 4. 2020 

středa 1. 4. 2020 

1. Přečti si v učebnici str. 43 – Dýchací soustava 

2. Pusť si video Byl jednou jeden život – dýchání :  https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE 

3. Nakresli si do sešitu obrázek ze str. 43, popiš ho. Nezapomeň na datum a nadpis ;-) 

4. Zápis pod obrázek: 

 přívod kyslíku do krve 

 odvod oxidu uhličitého z těla 

 dýchání díky dýchacím svalům 

Dýchací cesty 

 nosní dutina 

 hrtan 

 průdušnice 

 průdušky 

 plíce 

 

pátek 3. 4. 2020 

1. Jdi na internet: https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html, na této 

stránce klikni na        

        ← 

 

modrým napsané Dýchací soustava – výuková videa a prezentace, prohlédni  si prezentaci – celou. 

Na konci jsou videa, pusť si je. (Video Kouření a rakovina nefunguje.)  

2. Do sešitu napiš 6 vět o tom, co jsi viděl/a.  

3. Napiš mi, co si myslíš o kouření.  

 

 

 

Prosím o zaslání splněného úkolu z pátku 3. 4. na výše uvedený e-mail. Děkuji.  

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html


Vlastivěda 5. A, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 1. – 7. 4. 2020 

Zadání: 

1)Pozorně si přečti text v učebnici – str. 6,7 

2)Odpověz si na otázky 1. - 5. pod textem (ústně), přečti si vysvětlivky  

3)Vlep nebo opiš zápis do sešitu, nic neposílej, ověření vědomostí bude jindy. 

                                                                                                        Příjemné učení! Straková  

 

Vysvětlivky k textu v učebnici (slovo s hvězdičkou):  
 

 nevolnictví – stupeň poddanství, nevolník byl vázaný k půdě, nesměl se ze své vůle stěhovat, ženit 
apd., ke všemu potřeboval svolení vrchnosti  

 

 poddanství – podřízenost poddaného vrchnosti se zachováním povinnosti roboty, odvádění daně a 
části úrody, mírnější než nevolnictví  

 

 vrchnost – svobodná osoba nebo instituce, která vlastnila půdu a měla poddané  
           robota – povinná neplacená práce poddaného pro vrchnost  
 

 rebelie – vzpoura, povstání (zde selské povstání) 

 reforma – úprava, změna směřující ke zlepšení stavu  
 osvícenství – myšlenkový směr 17. a 18. století zdůrazňující svobodu, lidský rozum a vědu 

 

Zápis: 

Marie Terezie a Josef ll. 
 
Za vlády císařovny Marie Terezie začínají do Rakouska pronikat osvícenské myšlenky:  
    - panovníci se měli lépe starat o své p_________ 
    - nařídila povinnou š_________ docházku 
    - zakázala mučit obviněné 
    - zakázala tělesné tresty u poddaných 
    - daně platili poddaní i v_____________ 
    - snížila r_________ na 3 dny v týdnu 
    - zavedla pravidelný odvod chlapců do a__________ 
    - nechala postavit silné p___________ (Terezín, Josefov, Olomouc) 
 

Její syn císař Josef II. (nazývaný „selský císař“) pokračoval ve vládě své matky. 
Roku 1781 zrušil n______________ (robota zůstala). Lidem povolil vyznávat i jiné náboženství než 
římskokatolické, ztvrzoval to t___________________ patent. 
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