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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 4. května do 8. května 2020 

 

Po_4. května 2020  

 Uč. str.151 cv.1 a) a vypiš si je do sešitu 

 Uč. str. 151 cv.2 a), b), c) vypracuj do sešitu 

Út_5. května 2020  

 Uč. str. 152 cv.4 vypracuj, vyfoť a pošli na můj mail 

 svobodovasa@zsdolnikounice.cz  

St_6. května 2020 

 Uč. str. 153 cv.2 vypracuj dle zadání, které si pozorně i opakovaně přečti 

Čt_7. května 2020 

 Uč. str. 154 – 155 cv.1a) vypiš a vypracuj do sešitu 

 

Pá_8. května 2020 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-

152262 

 

 

 V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 

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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 4. května do 8. května 2020 

 

Po_4. května 2020  

 Uč. str.29 Pozorně si pročti text; následně se zaměř a vypracuj úkoly 1. – 7. odpovědi 

2. – 7. si zapiš do sešitu (přehledně) 

Vypracované vyfoť a pošli na můj mail 

 

Út_5. května 2020  

 Uč. str. 35 cv. 10 _ zápis, výpočet, odpověď vypracuj do sešitu 

 Uč. str. 35 cv.11_ zápis, výpočet, odpověď vypracuj do sešitu 

 

St_6. května 2020 

 Uč. str. 35 cv.12_ vypracuj dle zadání a výpočet si ověř na  

Čt_7. května 2020 

 Uč. str. 35 cv.1310 _ zápis, výpočet, odpověď vypracuj do sešitu 

 

 Uč. str. 35 cv.14 vypracuj dle zadání a výpočet si ověř na  

 

Pá_8. května 2020 

 

 V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz  😊 
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mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz


 

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

Zadání úkolů na období od 4.5. do 8.5. 2020 

 
 
pondělí 4.5. 
 

 Procvičuj si novou slovní zásobu ve WocaBee a on-line cvičeními k Projectu. 
 Prohlédni si v učebnici na s. 56 obrázky s novou slovní zásobou a říkej si věty začínající 

vazbou There is  /  There are  /  There isn’t – viz. cv. 1 b) – co je nebo není v blízkosti 
tvého bydliště. Tři věty zapiš do svého sešitu. 

 Přečti si text tří krátkých rozhovorů ve cv. 2 a ústně si texty přelož; jeden si vyber a 
přelož ho písemně do sešitu. 

 

středa 6.5. 
 V PS na s. 46 / cv. 1 pojmenuj obrázky. 
 V učebnici na s. 57 / cv. 3  - doplň otázky a krátké odpovědi; zapiš je do sešitu. 
 V PS na s. 46 / cv. 2 – obrázek si pečlivě prohlédni a zapisuj otázky a krátké odpovědi 

o městě na s.47. 
 

 
pátek 8.5. 
 
Státní svátek 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Pokud chceš vypracovat něco navíc, přiložila jsem k zadání dva pracovní listy. V prvním slož z písmen 
slova a zapiš je na linku, ve druhém si věty nejdřív přečti, potom je rozstříhej, zamíchej a přiřazuj 
k sobě otázku a odpověď. 
 

 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



What’s your name? My name is Olivia Newton. 

How old are you? I’m sixteen. 

Are you tall or short? I’m tall. 

Are you clever? I think I am. 

Are you fat or slim? I’m quite slim. 

What’s your dad’s name? His name is Mark. Mark Newton. 

How old is he? He’s forty-two. 

What’s your mum’s name? Her name is Carrie Newton. 

How old is she? She’s thirty-six. 

Have you got brothers or sisters? No, I’m the only child. 

Have you got a grandma? Yes, I’ve got two grandmothers. 

What are their names? Pauline Newton and Jackie Collins. 

How old are they? They are sixty-two and fifty-eight. 

Have you got a grandpa? No, I haven’t. They both died. 

Have you got a pet? Yes, it’s a goldfish. 

Where are you from? I’m from Brighton. 

What do you do? I’m a student. 

What do you like to do? I like playing basketball and squash. 

What do you like eating? I like ice-cream and pizza. 
 

 



Vlastivěda 5. A, Mgr. Straková, strskova@zsdolnikounice.cz, 4. 5. - 8. 5. 2020, zadání 

 

 Zopakuj si formou kvízu poslední lekci - České země za Rakousko- Uherska  

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

Upřesnění – jestliže je některá otázka hodnocena více body, má víc 

možných opovědí. Při jejím neúplném splnění je 0 bodů, i když je třeba 

část dobře. Protože ještě nemám od všech minulé kvízy (eviduji je), uvádím 

jejich odkazy: 

https://forms.gle/WEyMRpee8D4sgj4g7, Obrození českého jazyka, buditelé 

https://forms.gle/WcWjxBB1NTC7511E7, Vynálezy, kultura, politické probuzení 

Pokud jsi dlužníkem, klikni na odkazy a kvízy po vyplnění dej odeslat. 

1. Hrůzy první světové války 

Přečti si text na str. 25, 26, udělej zápis. 

ZÁPIS: 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
Začala v červenci ________ v Evropě – podnětem k vypuknutí války byl atentát na 
následníka rakouského trůnu v _______, ale hlavním důvodem byla snaha o nové územní 
______________ _______. Do té doby nejničivější válka – těžké boje, nové zdokonalené 
zbraně, využívání zákopů, otravné plyny, letadla, tanky.  V zahraničí T. G. ___________,  
E. ________ a M. R. ___________ začali organizovat boj za samostatný československý stát. 
V zahraničí vstupují čeští občané do vojenských oddílů –___________(legionáři). 
Válka končí v listopadu ________ porážkou Německa a Rakouska - Uherska, které se začalo 
rozpadat. 

 

2. Hrůzy první světové války 

Přečti si modré otázky textu na str. 27 a pokus se na ně odpovědět.                           

Internet: Dějiny udatného českého národa – První světová válka, První 

odboj a legie, Vznik Československa 

Vysvětlivky: 

 atentát – útok na život význačné osoby provedený z politických důvodů 

 zákop – příkop ke krytí vojáků v boji 

 legie – dobrovolnické vojenské jednotky československého zahraničního odboje v   

1. světové válce 

Věřím, že všechno hravě zvládáš. Přeji ti úspěch a hezké dny. Marie Straková 
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5. A Přírodověda – Člověk – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 4. 5. - 8. 5. 2020

středa 6. 5. 2020 Rozmnožovací soustava

Úkol č. 1:

Byl jednou jeden život – Zrození https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

Úkol č. 2:

Přečti si v učebnici Rozmnožovací soustavu str. 48 – 49.

Úkol č. 3:

Správně doplň  věty  a přepiš  je  do  sešitu.  Nezapomeň na nadpis Rozmnožovací  soustava,
datum 6. 5. 2020.          

Ženské pohlavní orgány se nazývají _________________, ve kterých dozrávají pohlavní buňky
zvané ________________.

Mužské  pohlavní  orgány  jsou  _______________,  ve  kterých  se  vytvářejí  mužské  pohlavní
buňky zvané ______________. 

Aby v těle matky vznikl zárodek, musí splynout ___________________se ________________.

Na konci  devátého měsíce po oplození  dochází  k  ________________,  kdy se narodí  nový
člověk.

Nápověda: vajíčko se spermií, vajíčka, varlata, vaječníky, porod, spermie

 pátek 8. 5. 2020 je státní svátek, tzn. volno od přírodovědy

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

Ať se daří! Děkuji . Chytrová

Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 5. ročník
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