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

Zadání úkolů pro domácí přípravu od 25. 3. do 31. 3. 2020 

 

St_25. 5. 2020  

 uč. str. 124 5 a) b)  

Čt_26. 3. 2020 

 uč str. 125_ tvary zájmen my, vy_ nauč se tvary zájmen z tabulky 

 Zopakuj si pomocí: 

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html 

Pá_27. 3. 2020 

 Kontrola vypracovaných úkolů 

 Odesílání emailů _ úkolů označených v zadání_ ti co již odeslali, už odesílat nemusí 😊 

Po_30. 3. 2020 

 Trénuj hlasité čtení_ str.125 cv.1 AUGUSTÝNOVA LOĎ  

 Napiš do sešitu, vyfoť a pošli na můj email str. 121 cv. 1 b) _zopakuj si Co jsou to 

synonyma? ( slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat)  

https://www.slovnik-synonym.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=jeliko%C5%BE 

Út_31. 3. 2020 

 V následujících větách urči slovní druhy. Napiš do sešitu 

Mně určitě zase žádný dopis nepřišel. Zastaví se pro mě ve tři hodiny. Maminka mi to 

kladla na srdce. Babička pro mě připraví oběd.  

 Zopakuj si přídavná jména 

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

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

dokumentu. Např.: 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovn%C3%AD_spojen%C3%AD
https://www.slovnik-synonym.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=jeliko%C5%BE
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/tvoreni-5.html


  
Následně doplněná spojení napiš v množném čísle. Npř. 

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

Výsledk své práce odešli v pátek 3. dubna 2020 na můj email. 



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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 25. 3. do 31. 3. 2020 

 

St_25. 3. 2020  

 Slovní úlohy_ správné výsledky si následně zapiš do sešitu 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1927-5-rocnik/2386-slovni-

ulohy?scroll=0 

Čt_26. 3. 2020 

 opakuj 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5390 

Pá_27. 3. 2020 

Geometrie – pracuj na novou stranu v sešitě, uč. str. 20 _plánek bytu úkoly 1. – 4. 
 

Výsledky své práce vyfoť a pošli mi je v příloze emailu na svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

Po_30. 3. 2020 

 uč. str. 22 cv. 8 _ vypočítej písemně do sešitu 
 uč.str.23 cv. 1_ zapiš si do sešitu nebo na průsvitku  

 
Út_31. 3. 2020 

 uč. str. 23 cv. 6 a) b) c) d) 
 
 

VĚŘÍM, ŽE SE MATIKOU ZABÝVÁŠ KAŽDÝ DEN, VE FORMĚ, KTERÁ TĚ BAVÍ.  

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1927-5-rocnik/2386-slovni-ulohy?scroll=0
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1927-5-rocnik/2386-slovni-ulohy?scroll=0
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5390
mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


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

OVĚŘENÍ  

 

1. 

  

2. Počítej písemně. 

45 270 647    54 700 640 

18 852 382                                  - 38 600 700  

 

3. Vypočítej písemně a ověř si zkouškou. 

6 472: 29 =                                                       Zk.:  

 

 

 

76 848: 92 =                                                       Zk.: 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


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

Zadání úkolů pro období od 25.3. do 31.3. 2020 

Středa 25.3. 

Učebnice s. 47 / 3 

Podle tabulky uprostřed si zapiš do sešitu 3 otázky začínající Do nebo Does a různé krátké 

odpovědi k nim – Yes, I do / No, he doesn’t, … 

Potom zapiš 6 vět s Do nebo Does pod tabulkou gramatiky – cv. 3 b 

Na youtube si pusť: free time activities a vyber si video 

 https://www.youtube.com/results?search_query=free+time+activities 

Pátek 27.3. 

V PS na s. 39 / 3 doplň do vět opět Do nebo Does a správně slož a zapiš věty ve cv. 4 (alespoň 

4 věty) 

Procvičuj si Aj v on-line výukových programech 

Pondělí 30.3. 

Pusť si svoje CD k PS – cv.5 / 39 a označ ve čtverečcích vpravo nepravdivé věty křížkem 

Procvičuj krátké věty a slovní zásobu L 4 

Na youtube si pusť: music instruments 

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

Pusť si svoje CD k PS – cv.3 / 41  

Vypracuj test: 

1. Complete the sentences. 
 

 

Mel What do you do in your free time Pete? 

Pete I play the guitar. I (1)                          to guitar lessons on Thursday. What do 

you do? 

Mel I play computer games with my friends. And we (2)                          volleyball. 

Pete When (3)                          you play volleyball? 

mailto:navratilova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/results?search_query=free+time+activities
https://www.youtube.com/watch?v=vjJcGlQraek


Mel On Wednesdays. There’s a game on Saturday. It (4)                          at two 

o’clock. 

Pete Great! I (5)                          play volleyball but my brother 

(6)                          volleyball. He’s very good. 

2. Complete the sentences. Choose from these words. 
 
at - There’s - watches - time - starts - at 
 

 

Mel What (1)                              is Celebrity X Pop Factor? 

Pete It’s (2)                              eight o’clock. It (3)                              in five minutes! 

Mel Oh, no. Celebrity Island is (4)                              quarter to eight. Celebrity Is-

land is my favourite show! 

Pete That’s OK. Mum (5)                              Celebrity Island. (6)                              a 

television in the kitchen. She’s in there.  

Mel OK. See you later. 

 

 

 

 

 



Chytrová 
 

Přírodověda – Člověk - Chytrová - 

chytrova@zsdolnikounice.cz – 25. 3. – 31. 3. 2020 

Děkuji všem, kteří mi zaslali mailem ukázky činností svých dětí. 

středa 25. 3. 2020 

1. Podívej se na video Byl jednou jeden život – Kůže (13/24) 

https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc 

 

2. Přečti si v učebnici Kůži na str. 43 

 

3. Napiš si do sešitu zápis: 

 

Kůže 

 

 kryje a chrání povrch těla 

 rostou z ní chlupy, vlasy, nehty  

 potní žlázy – pot – zbavování vody, škodlivých látek, ochlazuje 

 vrstvy mají různou tloušťku 

 

4. Překresli obrázek Průřez vrstvami kůže pod zápis do sešitu. 

 

pátek 27. 3. 2020 

1. Ověř si svoje znalosti: 

https://forms.gle/rwn8rocF4Nrxxd1C9 

2. Pusť si video:  Byl jednou jeden život – Svaly a tuky (20/24) 

https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4 

3. Napiš si do sešitu, co nového ses z videa dozvěděl/a. Minimálně 3 věty.  

 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc
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Vlastivěda, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 25. - 31. 3. 2020 

ZÁPIS: 

ŽIVOT PODDANÝCH 

Většina obyvatelstva nebyla osobně s__________________.  

Byli i se svou rodinou n_______________, jinak řečeno p________________. 

Jejich povinností byla nucená práce na polích vrchnosti, tkzv. r_____________. 

Několik let trvala i v_______________ s_______________. 

Na odpor vrchnosti se poddaní postavili málokdy. 

 Tato s_____________ p__________________ končívala nezdarem,  

následovaly kruté t_______________. 

 

 

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) 
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Vlastivěda, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 25. - 31. 3. 2020 – ověření 

 

OFOŤ A POŠLI na moji mailovou adresu. 

                                                                      Straková 

 

 

Jméno:_______________________________ Datum:_____________________ 

 

ŽIVOT PODDANÝCH 

Většina obyvatelstva nebyla osobně s__________________.  

Byli i se svou rodinou n_______________, jinak řečeno p________________. 

Jejich povinností byla nucená práce na polích vrchnosti, tkzv. r_____________. 

Několik let trvala i v_______________ s_______________. 

Na odpor vrchnosti se poddaní postavili málokdy. 

 Tato s_____________ p__________________ končívala nezdarem,  

následovaly kruté t_______________. 
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