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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 20. 4. do 24. 4. 2020 

 

Po_20. 4. 2020    

V neděli měl Jakub Gregor narozeniny, tak si zopakujeme zasílání přání mailem 

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

 Pošli přání na adresu gregor.jakub17@seznam.cz 

 Do sešitu vypracuj z uč. str. 135 cv.3 a) b) c) 

                                  

Út_21.  4. 2020  

 Do sešitu vypracuj z uč. str. 143 cv.1 a) b) 

 

St_22. 4. 2020 

 Do sešitu vypracuj z uč. str.143 cv.3 a) 

Čt_23. 4. 2020 

 Zopakuj si, nastuduj si, pak si stručně zapiš do sešitu či si nalep 

  

  
 Přečti si celý text PŘÍBĚH MALÉHO INDIÁNA na str. 147 – 148 

 V úvodní části textu na str. 147 vyhledej a do sešitu zapiš všechny slovesné 

tvary(slovesa) a urči u nich osobu, číslo, způsob a čas (jen u oznamovacího způsobu)  

 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://prani.albi.cz/kategorie/k-narozeninam/
mailto:gregor.jakub17@seznam.cz


Pá_24. 4. 2020 

 PŘÍBĚH MALÉHO INDIÁNA na str. 147 – 148 

Pokračuj v započaté práci. Vyhledej a do sešitu zapiš všechny slovesné tvary(slovesa) 

a urči u nich osobu, číslo, způsob a čas (jen u oznamovacího způsobu) na str. 148 

 Procvičovat můžeš na: http://pataci.wz.sk/articles/slovesa/; V úvodu si zopakujeme znalosti 

o slovesech (určujeme osobu, číslo a čas). Poté si procvičíme slovesný způsob (oznamovací, 

rozkazovací a podmiňovací). V závěru si zopakujeme určování kategorií sloves a pojem infinitiv 

(neurčitek). 

 Dnes slaví svátek Jiří. https://prani.albi.cz/kategorie/k-svatku/ 

 Pošli Jiřímu přání na adresu: jirkavoda08@seznam.cz 

 

 V sobotu 25.4.2020 slaví svátek Marek. ttps://prani.albi.cz/kategorie/k-svatku/  

 Pošli Markovi přání na adresu: skolajobovi@seznam.cz 

 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu. 😊 

http://pataci.wz.sk/articles/slovesa/
https://prani.albi.cz/kategorie/k-svatku/
mailto:jirkavoda08@seznam.cz
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Matematika_5_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 20. 4. do 24. 4. 2020 

 

Po_20. 4. 2020    

 Vypočítej a správnost výpočtů si ověř na  

 

Út_21.  4. 2020  

 uč. str. 24 cv. 8 vypočítej. Nezapomeň na zápis a odpověď. 

 uč. str. 24 cv. 9 vypočítej. Nezapomeň na zápis a odpověď. 

St_22. 4. 2020 

 str. 26 cv.6 vypracuj dle zadání; písemné dělení se zkouškou! 

Čt_23. 4. 2020  

 str. 26 cv.8 –vypočítej, správnost výpočtů si ověř na  

Pá_24. 4. 2020 

Geometrie _STŘED ÚSEČKY A OSA ÚSEČKY_ uč.str.38 

 do sešitu geometrie opiš nadpis 

 Doplň do textu chybějící slova a napiš do sešitu pod nadpis 

 Vypracuj do sešitu cv.2 ze str.38 

 Natrénuj postup při konstrukci středu úsečky a osy úsečky pomocí cv.3 na str.38 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mailu. 😊 

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

Zadání úkolů na období od 20.4. do 24.4. 2020 

 

 
pondělí 20.4. 
 
Učebnice s. 54 / 5 – prohlédni si obrázek domu nahoře na stránce a podle něj zapiš do svého 
sešitu 6 vět, které si vybereš. Vypracuj malý test na slovíčka z 5. lekce a pošli na můj e-mail: 

česky anglicky česky anglicky 

koberec  jídelna  

zrcadlo  vana  

naproti  lednička  

byt  pohovka  

koupelna  křeslo  

 

středa 22.4. 
PS s. 44 / 2 – zapiš věty o sobě (začínáš např. I watch …, I read …, I have …a věty zakončíš 
některou z místností v domě) 

PS s. 45 / 3 (doplňuješ jen There’s / There are) 

Procvičuj si slovní zásobu on-line (WocaBee, Project 1, Školákov, …)           

pátek 24.4. 
Pusť si CD ke svému PS – poslech ke cv. 5 / 45 a odpověz na otázky 
Pro zpestření se podívej na:  
 
www.jazyky-online.info 
 
 

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

 

 

Přeji radostné a úspěšné domácí učení!      J. Navrátilová 

 

 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz


1  Chytrová 
 

5. A Př í řodově da – Č lově k – Čhytřova  - 
chytřova@zsdolnikounicě.cz – 20. 4. – 24. 4. 2020 

středa 22. 4. 2020 

Trávicí soustava 

Úkol č. 1: Přečti si v učebnici trávicí soustavu str. 45 a 47 nahoře. 

 

Úkol č. 2: Do sešitu ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pátek 24. 4. 2020 

Úkol č. 1:  

Video Byl jednou jeden život - Trávení: 
https://www.youtube.com/watch?v=bqUvhSCzk7U  

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=bqUvhSCzk7U


2  Chytrová 
 

Úkol č. 2: 

Procvičuj: https://chapes.cz/share.php?id=882 .  

Až budeš mít natrénováno, sdílej svoje skóre na můj email.  

 

Ať se daří!  

 

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. 

 

 

https://chapes.cz/share.php?id=882


Vlastivěda 5. A, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 20_24_duben_zadani 

 

Zadání úkolu: 

1. Zopakuj si minulé učivo formou kvízu https://forms.gle/VWU9iWG5cTjpfibt7,      

Pozorně si přečti učivo nové  - str. 12, 13,14. 

Udělej zápis do sešitu (neposílej) 

 

ZÁPIS: 

Rozkvět kultury a umění, čeští vynálezci 

Nový umělecký směr, který měl člověka citově povznášet, se jmenoval r_____________. 

Obracel se k minulosti, obdivoval dobrodružství, zdůrazňoval sblížení s přírodou. Silně 

ovlivnil literaturu, vynikl např. Karel Hynek M______ (báseň Máj). 

Velké dílny té doby se nazývaly m_________________, tam mnoho dělníků pracovalo na 

různých částech téhož výrobku. Vyrábělo se lépe a levněji. 

Josef B_______ – první parní loď u nás 

Josef R________ – zdokonalil lodní šroub 

Prokop D________ – sestrojil bleskosvod 

bratranci V_____________ – zdokonalili pluh, tkzv. ruchadlo 

 

2. Přečti si nové učivo na str. 16 a 17. 

Udělej zápis do sešitu (neposílej) 

ZÁPIS: 
 

Politické probuzení 
Rakousko se bálo rozvoje v českých zemích a německá p ___________ a  c___________ 
pronásleduje české v______________, kteří bojují mimo jiné za r_______________ češtiny 
a němčiny a částečnou samostatnost Čechů. V roce 1848 došlo k nepokojům ve V_______ i 
v P_________. Byly potlačeny v__________. 
V r. 1848 bylo zrušeno p______________ a r___________. 
 
 

 

 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
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Vysvětlivky (slova v textu učebnice s červenou hvězdičkou): 

cenzura – úřední kontrola informací určených ke zveřejnění 

ústava - nejvyšší zákon státu zaručující obyvatelům účast na vykonávání státní moci 

národní garda - dobrovolné ozbrojené sbory organizované na podporu a obranu nějakého 

                             politického hnutí  

barikáda – narychlo vybudovaná překážka, zvláště při pouličních bojích 

ghetto – uzavřená, oddělená městská čtvrť pro obyvatele určitého vyznání nebo rasy 

absolutistická vláda – forma vlády, při které se veškerá moc soustřeďuje do rukou  

          panovníka 

 

Prohlédni si některé z vynálezů, o které se zasloužili tehdejší Čechové – Božek, Ressel, Diviš, 

Veverkové. Najdeš je pod posledním textem učebnice za str. 17. 

 

Přeji ti hodně zdaru v učení! 

                                                                     Marie Straková 

 



 























 

 

 

 


