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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 22. června do 26. června 2020 

             

Po_22. červen 2020 

 https://www.pravopisne.cz/2015/10/diktat-pro-4-5-tridu-zakladni-skoly-24/ 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/4078 

Út_23. červen 2020  

 https://www.pravopisne.cz/2020/02/psani-ve-vje-2/ 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/4067 

St_24. červen 2020 

 https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-pro-prvni-stupen-2/ 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/4958 

Čt_25. červen 2020 

 https://www.pravopisne.cz/2011/09/doplnovani-memne-3-14/ 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/4959 

Pá_26. červen 2020  

Po vysvědčení hurá na opravdové letní prázdniny! 

 

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

svobodovasa@zsdolnikounice.cz  nebo telefonu  

Koukám, že to všechno uběhlo nějak rychle. 
V závěru školního roku 2019/2020 si malinko zopakujeme, co jste se za vydatné 

podpory rodičů naučili. Doufám, že to hravě zvládnete.  

Děkuji za spolupráci, vstřícnost a pochopení.  

Jen to nejlepší Vám všem přeje 

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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 22. června do 26. června 2020 

Tak to je bezva. Nic ti nebrání začít s matematikou.  

V tomto školním roce už je to poslední zadání. 😊 Nemusíš propočítat vše, ale můžeš si 
vybrat na čem budeš pracovat raději. 

Po_22. června 2020  

 Správnost výpočtů si ověř na kalkulačce. 

  
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/5385 

Út_23. června 2020  

      

 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/4928 

St_24. června 2020 

 

MÁŠ ODEVZDANÉ VŠECHNY UČEBNICE 5. ROČNÍKU?  

 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
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 https://www.skolasnadhledem.cz/game/5390 

Čt_25. června 2020 

 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/5391 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/5392 

Pá_26. června 2020  

A máme pro letošní školní rok hotovo. 

O prázdninách naberte hodně sil a elánu do práce, aby start v šestém ročníku byl úspěšný. 

Řešení tištěných úkolů z tohoto týdne bude následovat prostřednictvím mailu. 

Děkuji za spolupráci, vstřícnost a pochopení. Krásné prázdniny Vám všem přeje  

Šárka Svobodová 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 😊 

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

Zadání úkolů na období od 22.6. do 26.6. 2020 

 

 
pondělí 22.6. 
 
Unit 6 C 
Zapiš si do sešitu na slovíčka další slovní zásobu této lekce podle pracovního sešitu na straně 
84 a nauč se ji. Stále máš ještě podporu na stránkách WocaBee! 
V učebnici na s. 68 / cv.1 se pokus porozumět textu. Opět najdeš podporu v tabulkách 
s gramatikou na s. 69 (nahoře na stránce najdeš, jak tvořit otázky v přítomném čase 
průběhovém a krátké odpovědi na ně, v tabulce dole je porovnání obou časů – přítomného 
prostého a přítomného průběhového).  
Krátké vysvětlení: přítomný čas prostý použijeme, pokud se děj opakuje (Chodíme do parku 
každou sobotu. O víkendu nosí vždycky džíny s mikinou. …) a přítomným časem průběhovým 
popisujeme právě probíhající děj (Nechystáme se jít dnes do parku. Právě si hraji na zahradě. 
Právě mají na sobě elegantní šaty.…). 

1. tabulka: We’re going in the car. Are we going in the car? Yes, we are. It’s raining. Is it 
raining? No, it isn’t.  

2. tabulka: I’m not playing in the garden at the moment. They’re wearing smart clothes 
now.  
 

středa 24.6. 
 
Vyber si cvičení v pracovním sešitu na s. 56 – 57, která zvládneš a vypracuj je. Další úkoly 
lekce 6 D už letos nezvládneme, ale můžeš se na ně alespoň podívat. Slovíčka oblečení už 
znáš, tak si je ve volných chvílích pusť ve WocaBee, dokud máme tyto stránky zdarma 
přístupné. 
 

 

pátek 26.6. 
 
Vysvědčení 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

At se ti učení doma daří a zažíváš radost z úspěchů!  Přeji ti krásné léto!  J. Navrátilová 
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 5. ročník, školní rok 2019/2020 

5. A Přírodověda – Opakování -  Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 22. 6. - 26. 6. 2020 
 

středa 24. 6. 2020 i pátek 26. 6. 2020 Závěrečné opakování 

 

1. Piš nebo       za věty. Fajfku, pokud je pravdivá. Křížek, jestliže je nepravdivá. 

 

Jupiter, Země, Slunce jsou planety. 

 

Slunce je Zemi nejvzdálenější hvězda.  

 

Sluneční soustavu tvoří Slunce a jeho 

obíhající planety. 

 

Na Slunce se díváme dalekohledem. 

 

Slunce poskytuje teplo a světlo. 

 

 

2. Zapiš na linku nezbytné podmínky života na Zemi. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

3. Vyznač vše, co patří do živé přírody. Zbylá slova, která označují názvy neživé přírody, 

vypiš na linky. 

 

 

4. Co je to Červená kniha?  

a) Kniha s romantickými povídkami. 

b) Kniha se seznamem ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

c) Seznam ohrožených a chráněných rostlin a živočichů.
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 5. ročník, školní rok 2019/2020 

 
5. Luštěnka částí těla: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/casti_lidskehotela.htm. 

 
6. Poznej mimořádné situace a vybarvi je. Po vybarvení si vyber jeden obrázek 

s mimořádnou událostí a popiš jednou větou, do sešitu, co se na obrázku děje. Na jakou 
linku tísňového volání bys volal?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za spolupráci a přeji prázdniny plné zážitků!  

Chytrová 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
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Vlastivěda 5. A, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 22_26_cerven_zadani 
 

 

Opakovací kvíz - Od totality k demokracii 

Odkaz: https://forms.gle/DPmL7ahFbAGWTQUP8,  

1. Návrat k demokracii 

Přečti si text v učebnici na str. 49 až 51, proveď zápis a zkus zodpovědět 

modré otázky za textem.  

Podrobnosti o vzniku samostatné České republiky se dočteš v závěru 

učebnice na str. 53 -55. 

ZÁPIS: 

17. listopadu 1989 se konalo v Praze s____________ a průvod s_________, 
který byl napaden p___________. Na protest je vyhlášená s_________, která se 
rozšířila po celé republice → s___________ r____________ (nekrvavý průběh).  
Komunistická moc se z__________. Je zvolena nová v_______ v čele 
s prezidentem V_________ H________. Do státu se vrací s____________ a 
d_____________.  
Československo se stalo plně svobodnou a nezávislou r_______________.  
 

1. ledna 19_ _ se společný stát Čechů a Slováků r__________ a vytvořily se 
dva samostatné státy – Č________ r___________ a S___________ 
r____________. 

 
Vysvětlivky: 

 tržní ekonomika – hospodářství, v němž jsou ceny zboží určovány 

 právní stát – stát založený na politickém systému, ve kterém je 
právnímu řádu podřízena i státní moc (včetně vlády). Nutným 
předpokladem je právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a 
vymahatelnost práva 

 disident – aktivní odpůrce totalitního režimu 

 reforma – úprava, změna směřující ke zlepšení stavu 
 
Pro zájemce: 

 Dějiny udatného českého národa, Sametová revoluce 
 
     Přeji ti úspěšné zvládnutí posledního letošního tématu z nejnovějších 
dějin naší země. Budeš-li mít chuť, udělej si závěrečný kvíz. 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/DPmL7ahFbAGWTQUP8


 

Návrat k demokracii 
Odkaz: https://forms.gle/4A9wuQHDAQ9k8jt97, 

 
Chválím všechny „samostudenty“, kteří poctivě probrali každou dějinnou 
kapitolu – nejenže toho hodně zjistili, ale naučili se také samostatně 
pracovat, což je pro učení v dalších ročnících velká výhoda.  
Gratuluji! 
Přeji ti báječné letní prázdniny a v září další posun k cíli – vzdělanému, 
tvořivému a nezávislému člověku. 
                                                                                                    
                                                                                                    Marie Straková 

https://forms.gle/4A9wuQHDAQ9k8jt97
















Něco navíc…  

Dokážeš k datu přiřadit správnou událost? 

A r. 1781   1. světová válka 

B r. 1848   komunistický převrat 

C r. 1881/r. 

1883 

  konec 2. světové války v 

Evropě 

D 1914 - 1918   Mnichovská dohoda 

E 28. říjen 

1918 

  okupace Československa 

fašisty 

F 29. (30.) září 
1938 

  okupace Československa 
vojsky  
Varšavské smlouvy 

G 15. březen 

1939 

  otevření Národního divadla 

H 17. listopad 

1939 

  Sametová revoluce 

I 8. květen 

1945 

  uzavření českých vysokých 

škol 

J únor 1948   vznik samostatného Českého 

státu 

K 21. srpen 

1968 

  vznik samostatného 

Československa 

L 17. listopad 

1989 

  zrušení nevolnictví 

M 1. leden 

1993 

  zrušení roboty 



ŘEŠENÍ 

Dokážeš k datu přiřadit správnou událost? 

A r. 1781  D 1. světová válka 

B r. 1848  J komunistický převrat 

C r. 1881/r. 1883  I konec 2. světové války v Evropě 

D 1914 - 1918  F Mnichovská dohoda 

E 28. říjen 1918  G okupace Československa fašisty 

F 29. (30.) září 
1938 

 K okupace Československa vojsky  
Varšavské smlouvy 

G 15. březen 

1939 

 C otevření Národního divadla 

H 17. listopad 

1939 

 L Sametová revoluce 

I 8. květen 1945  H uzavření českých vysokých škol 

J únor 1948  M vznik samostatného Českého 

státu 

K 21. srpen 1968  E vznik samostatného 

Československa 

L 17. listopad 

1989 

 A zrušení nevolnictví 

M 1. leden 1993  B zrušení roboty 

 


