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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 25. května do 29. května 2020 

 

Po_25. května 2020  

 https://www.youtube.com/watch?v=x31iPJJwL64   

  https://www.youtube.com/watch?v=wz3GFSY66oc 

  V obou videích jste si zopakovali, jak se podmět a přísudek podtrhává. uč. str. 168/cv.4 a) – 

opiš a podtrhni podměty a přísudky. Ať je poznat, co je rovná čára a co vlnovka!  

 http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm 

 

Út_26. května 2020  

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 

 uč. str. 16/cv.32 a) – věty opiš a podtržením urči podmět a přísudek, čti pozorně a 

všímej si koncovek 

Komu to není jasné, tak se podívá na https://www.mojecestina.cz/article/2008081801-shoda-

prisudku-s-podmetem  nebo si to zopakuje u následujících odkazů na videa 

 Umíme česky: https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE 

 Shoda přísudku s podmětem 

Úča Káča: https://www.youtube.com/watch?v=CEXn7isZG3g 

 

 

St_27. května 2020 

 Uč. str. 176 nastudujte si rámečky PAMATUJTE SI:  

On-line diktát https://www.youtube.com/watch?v=lfIJ-Zjk3QQ 

 

VZPOMEŇ SI :  Děti, oči, uši tvrdé Y jim sluší. 
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Čt_28. května 2020 

 Uč. str. 177 cv.3 a) doplň chybějící koncovky a napiš 

 

Pá_29. května 2020 

  

 

 

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 25. května do 29. května 2020 

 

DESETINNÁ ČÍSLA 

Důležité je, abys uměl/a desetinná čísla přečíst a napsat. 

 

 Po_25. května 2020  

 Uč. str. 36, Zopakuj si: doplň chybějící slova 

 Uč. str. 36 cv.1 nacvič správné čtení čísel, vyzkoušej si s dospělou osobou diktovaný 

zápis (ty zapisuješ, dospělák ti diktuje) 😊 

 Uč. str. 36 cv.2 

Út_26. května 2020  

 Uč. str.36 cv.5 

 Jaká čísla na číselné ose zobrazují šipky?  

 

 

 Jaká čísla na číselné ose zobrazují vyznačená písmena? Nejprve urči, jak velký je 

nejmenší dílek. Potom vyznač číslo, nebo odečti vyznačené číslo. 
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St_27. května 2020 

 Uč. str. 36 cv.5 

 Uč. str.36 VŠIMNI SI: … a na str. 37 PŘIPOMEŇ SI: tento text si několikrát přečti 

 Uč. str. 37 cv.7 v učebnici nic neškrtej! Nacvičit si to můžeš i ústně. 😊 

Čt_28. května 2020 

 Uč. str. 37 cv.8 Přečti čísla v řádcích a rozhodni, zda se sobě rovnají. 

 Uč. str.37cv.9 Pracuj dle zadání v učebnici. 

 

 

Pá_29. května 2020 

 Jelikož jsem minule nezdůraznila, že se jedná o cv.4,5,6 na str.38 tak si to dáme ještě 

jednou 😊. Děkuji za pochopení. 

 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 😊 

Do sešitu vypracuj cvičení 4,5,6 ze str. 38 a pošli je na moji mailovou adresu 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 
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5. A Přírodověda – Člověk – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 25. 5. - 29. 5. 2020

středa 27. 5. 2020  Smyslová soustava

Úkol č. 1: 

Na internetu si prohlédni prezentaci o čichu, chuti a hmatu: 
https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_5.pdf&original=05Smysly-hmat
%2C%C4%8Dich%2Cchu%C5%A5.pdf

Úkol č. 2:

Byl jednou jeden život – kůže. Na video se podívej pozorně, budeš odpovídat na otázky.

https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_5.pdf&original=05Smysly-hmat
%2C%C4%8Dich%2Cchu%C5%A5.pdf

Pozn.: epidermis=pokožka, dermis=škára, hypodermis=podkožní vazivo

Úkol č. 3:

Do sešitu písemně odpověz na otázky. Nezapomeň na datum 27. 5., nadpis Kůže.

1. Co je to kůže? 6. Kolik vrstev má kůže?

2. Kolik procent těla tvoří kůže? 7. Kolik spotřebuje kůže krevního oběhu?

3. Co dělají melanocyty? 8. Kdy, jak a proč vzniká husí kůže?

4. Jakou funkci má Krauseho tělísko? 9. Ruffiniho tělísko je?

5. Golgiho tělísko reaguje na? 10. Paciniho tělísko je senzor jakého tlaku ?

pátek 29. 5. 2020

Úkol č. 1: 

Vyplň luštěnku: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/smysly.htm

Úkol č. 2: 

Přečti si tento text a následně vypracuj otázky do sešitu. Nezapomeň na datum 29. 5.
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 5. ročník

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/smysly.htm
https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_5.pdf&original=05Smysly-hmat%2C%C4%8Dich%2Cchu%C5%A5.pdf
https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_5.pdf&original=05Smysly-hmat%2C%C4%8Dich%2Cchu%C5%A5.pdf
https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_5.pdf&original=05Smysly-hmat%2C%C4%8Dich%2Cchu%C5%A5.pdf
https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_5.pdf&original=05Smysly-hmat%2C%C4%8Dich%2Cchu%C5%A5.pdf
mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


Pět smyslů

Díky smyslům můžeme poznávat okolí a reagovat na podněty. Podněty zachycené smyslovými
orgány vedou nervy dále do mozku, kde se zpracovávají. Zrak (oči), chuť (jazyk), sluch (uši),
čich (nos) a hmat (kůže) nám dávají informace o okolním světě.

Zrak

Zrakem vnímáme světlo, jeho intenzitu a barvu. Zrak je nezbytný pro většinu činností, umožňuje
rozvoj  myšlení  a  vzdělání.  Hlavní  součástí  oka  je  rohovka,  duhovka,  zornice,  čočka  a
sklivec. 

Nejčastější  poruchou  vidění  je  krátkozrakost -  člověk vidí  blízké  předměty  ostře,  na  větší
vzdálenost  vidí  rozmazaně  a  dalekozrakost –  člověk  vidí  dobře  vzdálené  předměty  a
rozmazaně blízké předměty.

Sluch

Je druhým nejpoužívanějším smyslem člověka. Pomocí sluchu se člověk dorozumívá s lidmi a
vnímá zvuky.  Ucho  lze  rozdělit  na  vnější,  střední  a  vnitřní.  Ve  vnitřním  uchu  je  uloženo
centrum sluchu a ústrojí rovnováhy.

Čich

Čichové buňky jsou uloženy v horní části dutiny nosní. Člověk dokáže rozpoznat několik tisíc
pachů – jedovaté plyny a kouř nás varují před nebezpečím.

Chuť

Chuť nás informuje o kvalitě jídel a nápojů. Orgánem chuti je jazyk. Na povrchu jazyka jsou
uloženy chuťové pohárky, které vnímají chuť  sladkou, slanou, kyselou a hořkou.  Jazyk je
nejpohyblivější část těla – umožňuje mluvení, mísí potravu se slinami a pomáhá při polykání.

Hmat

V kůži jsou uložena smyslová tělíska, která vnímají doteky, tlak, teplo, chlad a bolest. Hmatové
vjemy jsou důležité po celý život, zvláštní význam mají v dětství – doteky známých rukou dítě
uklidňují a dávají mu pocit bezpečí. Nejcitlivější oblastí těla jsou bříška prstů, rty a jazyk.

1. Vypiš všechny výše uvedené smysly.

2. Smyslovým orgánem chuti je?

3. Zapiš 4 základní chutě. 

4. Ústrojím čichu jsou _______________ v __________________ .

5. Co umožňuje lidem sluch?

6. Ten, kdo vidí blízké předměty, je _________________ .

7. Ten, kdo vidí daleké předměty ostře, je ______________________ .

8. Proč je důležité mít dobrý čich? 

 Toto cvičení a úkol č. 3 ze středy, prosím, vyfoť a pošli mi ho na výše uvedený 
email nejpozději do středy 3. 6. 2020.

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

Ať se daří! Děkuji . Chytrová
2

Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 5. ročník
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Vlastivěda 5. A, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 25_ 29_kveten_zadani 

 

 Zopakuj si minulé učivo formou kvízu.  

Odkaz: https://forms.gle/zJ6tqEqq4BYopQLSA, Republika se hroutí  

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 

1. Smutný život za okupace  

Pozorně si přečti text v učebnici na str. 36 a 37 nahoře. 

Doplň zápis do sešitu. 

 

ZÁPIS: 

Smutný život za okupace 
15. března 1939 N___________ vojensky o__________ (obsadilo) zbytek Č_ _ . 
Došlo k rozdělení na P_________ Č_____ a M_______ a na S__________ š_____. 
E_______ B_______ odchází do e______ do A________. 
Vše začalo být podřízeno N__________:  
německo-české nápisy, 
němčina již od 1. roč.,  
průmysl vyrábí zboží pro válečné potřeby Německa,  
obyvatelé trpí nedostatkem – zboží na příděl,  
mladí lidé jsou nuceni pracovat v německých továrnách.   
Velkou moc měla a_________ a policie, tzv. g__________. 
 

 
 

2. Smutný život za okupace 
Přečti si text v učebnici na str. 37 (druhý a třetí odstavec)a 38. 
Doplň zápis do sešitu. Zkus zodpovědět modré otázky za textem. 
 
ZÁPIS: 
 

Genocida části obyvatelstva 
Nacisté chtěli část obyvatelstva (včetně dětí) zcela vyhubit – jednalo se o Ž_____, 
R______ a f_______ nebo m__________ postižené lidi. Jejich m_______ byl zabaven. 
Byli postupně odváženi do k_______________ a v________________ táborů, zde jich 
byla většina z_____________. 
Stejný osud potkal i židovské obyvatelstvo Dolních Kounic. 

 
 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/zJ6tqEqq4BYopQLSA


 
Vysvětlivky: 

 okupace – násilné obsazení cizího území 

 gestapo – tajná státní policie v nacistickém Německu 

 koncentrační tábor – tábor lidí vězněných z politických důvodů, nelidsky týraných a 
nucených těžce pracovat 

 vyhlazovací koncentrační tábor – tábor určený k hromadné likvidaci vybraných skupin 
obyvatel 

 civilní obyvatelstvo – občané nevojáci 

 Sudety – pohraniční oblast českých zemí obývaná do r. 1945 německým 
obyvatelstvem (menšinou)  

 
Internet: Dějiny udatného českého národa – Druhá světová válka, Protektorát 
 
 
                        Přeji ti příjemné učení o minulosti, kterou už někteří hodně staří lidé pamatují. 
Máš-li ve své rodině někoho takového, zeptej se, na co si vzpomíná. V době, o které se teď 
učíme, byl zřejmě dítětem. 
                                    Marie Straková   
 
 
 
 



 



 



 



PŘÍDĚLOVÝ SYSTÉM ZA PROTEKTORÁTU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONCENTRAČNÍ A VYHLAZOVACÍ TÁBORY 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


