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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 27. 4. do 1. 5. 2020 

 

Po_27. dubna 2020    

 Slovesa se celkem dobře hledají, ale tím, že mají různé tvary (infinitiv, jednoduchý, 

složený, zvratný), je trochu složitější všechny tvary odhalit a správně napsat spolu. 

Nejdříve si v uč. str. 145 přečtěte nahlas cvičení č. 1. Určitě jste si všimli, že v 2. 

odstavci nejsou podtržené slovesné tvary. Vy je ale budete vypisovat do sešitu.                                   

Út_28. dubna 2020  

 Následující text přepiš do sešitu tak, aby byl bez chyb. Následně podtrhni – 

VLNOVKOU slovesa.  

U babička na dvorku jsem včera viděl běhat drúbeš. Můj pes se jmenuje azor. Z hradní 

vježe jsme pozorovali víchot slu nce. Na nebi se rozzářily hvězdy. Bílý holuby seděli na 

střeše vili. Na otásku otpověděl správně.  Stríček si vipůjčil ribářské pruty.   

St_29. dubna 2020 

 Než začneš pracovat, tak si pozorně přečti v uč. na str. 149 ZOPAKUJTE SI!    

 uč. str. 149 cv.3 – do sešitu si vypiš doplněné tvary sloves, jednotlivé tvary si odděl 

čárkou 

Čt_30. dubna 2020  

 uč.str.150 cv.4 – doplň vynechaná písmena a napiš do sešitu 

 

  

 

Pá_1. května 2020 

 

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

Nadchází jedna z nejmagičtějších nocí v roce. Když nebudete opatrní, ovládnou vás zlé síly.  

Pálení čarodějnic slavili už staří Keltové, kteří se tak loučili se zimou a vítali jaro. 

 Filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů. 

Tak si to dnes ve zdraví a s rodinou užijte a nezapomeňte na bezpečnost při práci s ohněm 

a kolem něj. Pamatujte, že je to dobrý sluha, ale zlý pán.   

 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


Matematika_5a_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 27. dubna. do 1. května 2020 

 

Po_27. dubna 2020   

 uč.str.27 cv. 1 Opiš a vypočítej 

 uč. str. 27 cv. 4 připomenout si a podívat se na pravidla pro práci s nulou při dělení 

 

Út_28. dubna 2020  

 uč. str. 27 cv. 5  zapiš si příklady a vypočítej; z každého řádku si vyber první a poslední 

číslo tzn. že budeš mít zapsáno celkem osm příkladů. 

 

St_29. dubna 2020 

 uč. str. 27 cv. 7 vypočítej první a poslední příklad 

 uč. str. 27 cv.8 Nápověda: součet (sčítání): sčítanec + sčítanec = součet součin 

(násobení): činitel . činitel = součin rozdíl (odečítání): menšenec – menšitel = rozdíl 

podíl (dělení): dělenec : dělitel = podíl  

Vypracované cv. 8 ze str. 27 vyfoť a pošli na moji mailovou adresu 

 

Čt_30. dubna 2020  

 uč. str. 28 cv. 4 vypočítej a postup výpočtů si zapiš 

 https://forms.gle/HVFNMWVLbfbPecAf9  

 

 

 Počítej zpaměti, kdo má možnost, tak si může vytisknout. 

 

Klikni na odkaz    

a vyplň test. 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
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Pá_1. května 2020 

 

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



 

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

Zadání úkolů na období od 27.4. do 1.5. 2020 

 
 
pondělí 27.4. 
 
Opakuj si slovní zásobu lekce 5 B, ale i předchozích lekcí. Zaměř se na vybavení bytu nebo 
domu a v učebnici na s. 55 si přečti novou slovní zásobu na třech obrázcích ve cv. 6. Uvědom 
si, že věty, které popisují, kde se která věc nachází, začínají There is …pro jednotné číslo a 
There are … pro množné číslo podstatných jmen a umístění věci (místnost) je až na konci 
věty. Slovíčka další lekce 5 C popisují město, budovy v něm, …apod. Opiš si tuto novou slovní 
zásobu do svého sešitu na slovíčka a nauč se ji. Procvič si slovní zásobu ve WocaBee, kde 
najdeš výslovnost slovíček a můžeš si splnit na těchto stránkách připravené cvičné testy na 
nejenom předcházející slovní zásobu, ale pro zájemce jsou tam vložena slovíčka a cvičné 
testy k nim až do konce páté lekce. A protože stále opakuji, že testy jsou cvičné, tak je jenom 
na tobě, jestli si je budeš dělat. Občas tam přidám další testy nebo obnovím předchozí. 
Tak ať se ti ve WocaBee hezky pracuje. 
 

středa 29.4. 
Kromě práce ve WocaBee si prosím přečti v učebnici na s. 55 text na šedém pozadí s názvem 
„Flat to let“ a zkus jej pochopit (přeložit si). Podle tohoto textu si do sešitu zapiš označení 
místností z plánku dole a) (A, B, C, D, E) a k jednotlivým písmenům, která označují místnost 
v bytě, zapiš (podle přečteného textu), co se v dané místnosti nachází za věci (vybavení). 
Nebo b) plánek si podle učebnice nakresli a kresli obrázky s popiskami (například E je obývací 
pokoj, ve kterém se nachází pohovka, dvě křesla, …atd. Nakreslíš obrázky a připíšeš k nim 
slovíčka.  
V PS na s. 77 si projdi gramatiku (5.2 a 5.3)  - There is  / There are (kladné a záporné tvary, 
otázky a krátké odpovědi). 
 

 
pátek 1.5. 
 
Státní svátek 
 
 

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


Vlastivěda 5. A, Mgr. Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, zadani_27_4_1_5_duben 

 

1. Nespravedlivé Rakousko, Národ sobě   

Zkontroluj si minulý zápis v sešitě podle zaslaného řešení. 

Zopakuj si formou kvízu, co si pamatuješ z minulé lekce: 

 https://forms.gle/x1v9kpu2JWDhM8zE8,  

 

Pozorně si přečti text v učebnici na str. 18 a 19, potom na str. 19 a 20. 

Udělej zápis do sešitu, neposílej (následující týden si zkontroluješ řešení). 

 

ZÁPIS: 

Nespravedlivé Rakousko 
Na podzim r. 1848 nastoupil na trůn F________ J_______ I. 
Vládl velké říši, ve které bylo sjednoceno mnoho národností (Češi, Slováci, Němci, Maďaři,                                                       
Rumuni, Italové aj.).  
Rozhodl se vládnout sám – byl to návrat k mocenskému a_________________.  
Získané občanské svobody omezoval přísný p____________ d__________. 
Proti pronásledování českých vlastenců ostře „bojuje“ novinář K_______ H____________ 
B______________.  
V r. 1867 byla velká říše Rakousko – Uhersko rozdělena na dva státy:  
Země rakouské – hlavní město V_________ (České země se staly součástí Země rakouské) 
Země uherské – hlavní město B____________. 
Takovému uspořádání se říká d_________________. 
 

 

ZÁPIS: 

Národ sobě 

Kulturní rozvoj: české n_________, kulturní s_______, české š_______, tělocvičný spolek 

S________. 

Vznikala původní česká literatura – Jan N___________, Jaroslav V____________, Božena 

N_______________, Alois J________________. 

Z dobrovolných sbírek pod heslem „Národ sobě“ bylo v Praze postaveno N__________ 

d__________. 

 

 

mailto:strakova@zsdolnikounice.cz
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2. Hospodářský růst českých zemí, nové uspořádání společnosti  

Pozorně si přečti text v učebnici na str. 21, 22 a 23. 

Udělej zápis do sešitu, neposílej. 

 

Zápis: 

Hospodářský růst českých zemí 
Nejprůmyslovější zemí Rakouska byly č__________ z______. Vznikaly nové 

t_____________, stavěla se m_______, budovaly se ž______________. 

Banky a spořitelny půjčovaly p___________. Pro nové zaměstnance vznikaly 

d____________ k____________.  

Novým vynálezem byla e______________ , proslavil se F_____________ K_______. 

Život změnily a________________, m_____________ a l_______________. 

 

 

Vysvětlivky: 

 mocenský absolutismus – forma vlády, kdy veškerou státní moc má panovník 

 dualismus – státní zřízení s dvěma centry moci v rámci jednoho státu 

 Uhry, uherské země – státní útvar na území dnešního Maďarska a Slovenska 

 národní buditel – představitel národního obrození, který vystupoval na podporu 

českého jazyka a uvědomění si národní příslušnosti Čechů 

 čeledín – stálý dělník na statku 

 děvečka – služebná na statku 

 řemeslnická dílna – patřila mistrovi, který zaměstnával tovaryše (vyučený řemeslník 

pracující u mistra) a učně, řemeslník vyráběl celý výrobek 

 formanský vůz – vůz tažený koňmi, kterým povozník (forman) přepravoval náklady 

 

Pod učebnicí si nezapomeň prohlédnout prezentaci o Národním divadle. Jistě se dovíš i 

něco, co jsi nevěděl. 

Přeji příjemné učení – učíš se o své vlastní minulosti. Straková 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

Tato opona je skrytá pod tou železnou. Vymaloval ji Vojtěch Hynais. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Základní kameny divadla (ve sklepení) svezené ze všech koutů naší země.  

 



5. A Přírodověda – Člověk – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 27. 4. - 1. 5. 2020

Vážení  a  milí  rodiče,  děti ,  prosím  přijměte  moje  poděkování  za
bezproblémovou  komunikaci ,  plnění  zadávané  práce,  odevzdávání  v
termínech . Velmi si vás všech vážím a obdivuji vás, že danou situaci zvládáte .

středa 29. 4. Močová soustava

Úkol č. 1: Přečti si v učebnici na str. 47 močovou soustavu.

Úkol č. 2: Popiš správně obrázek – ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice.

Úkol č. 3: Doplň věty s pomocí učebnice str. 47. 

Moč se tvoří v __________________.

Moč odvádějí z ledvin _____________.

Moč se hromadí v _______________________.

Moč odchází z těla ven ___________________________.

Úkol č. 4: Procvičuj https://chapes.cz/share.php?id=1095.

Úkol č. 5:

Byl jednou jeden život – Ledviny: https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg  .  

1 Chytrová

https://chapes.cz/share.php?id=1095
https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg
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Do sešitu napiš 3 věty dle videa. Nezapomeň na nadpis a datum.

 Obrázek si vystřihni a nalep, nebo překresli do sešitu. 

 Věty o moči přepiš do sešitu pod obrázek. Nezapomeň na nadpis a na datum. 

 pátek 1. 5. 2020 je státní svátek, takže máš volno :-)

V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese. 

Děkuji.

2 Chytrová


