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

ŘEŠENÍ úkolů pro domácí přípravu od 1. června do 5. června 2020 

Po_1. červen 2020   

Út_2. června 2020   

 Uč. str. 177 cv.4  

 

St_3. červen 2020 

 Uč.  str. 182   -  183 cv.4a) urči druhy podmětů 
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Čt_4. červen 2020 

 Uč. str. 177 cv.1a) – vypracuj podle zadání na str.178 
PŘÍSUDEK SLOVESNÝ- plnovýznamové sloveso       PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU – být + 

                                                                                           podstatné jméno nebo přídavné jméno 

 Paleontologové objevili 

  

 Had je obratlovec 

 Vědci našli 

  

 Had byl velký 

 Plazi žijí 

  

 Tuatary jsou známé 

 Skutečnost zaujala 

  

 Tuatary nejsou velké 

 Párek dokázal 

  

 Tuatary jsou lehké 

 Samec přivedl 

  

 Tuatary jsou čilé 

Pá_5. červen 2020 

  Uč. str. 179 cv.3 – cvičení opiš a podtržením rozlište slovesný přísudek a přísudek 

jmenný se sponou 

 

 

 

 



 Uč. str. 180 cv5a) 

 

 

Věřím, že se ti práce podařila a pečlivá kontrola vypracovaného ti pomohla se 

zorientovat a  látku dostatečně upevnit . 

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

zoom třídnické hodině. 😊 



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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 8. června do 12. června 2020 

 

Po_8. června 2020  

 Uč. str. 37 cv.10 

 Uč. str.37 cv.11 

Út_9. června 2020  

 

 Uč.str.40 cv.5  

 Uč. str. 45 cv.17  

St_10. června 2020 

 Uč. str. 41 cv.11 vypracuj písemně podle zadání 

 Uč. str. 41 cv.12 pracuj podle zadání a zapiš 

Čt_11. června 2020 

 Uč.str.43 cv.8 vypracuj písemně podle zadání 

 Uč.str.44 cv.8 vypracuj písemně podle zadání 

Pá_12. června 2020 

Geometrie_ uč. str.39 cv.7 

 

  

 

Krychle , uč. str. 46 cv. 1, 3, 4, 5 

 

V případě nejasností se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu 😊 

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

Pro někoho to bude oříšek, ale všem se vám ho jistě povede rozlousknout. 

 

Adélko, Denisko, Šimonku, držíme Vám pěsti!  Ať se Vám v matematice 

daří, my nebudeme také zahálet.  

 

 

 

Odpovědi na otázky pošli prostřednictvím následujícího odkazu: 

https://forms.gle/2bEwuG7PRKSGbsxt8 
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Aj_5a_Mgr. Jana Navrátilová, e-mail: navratilova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období od 8.6. do 12.6. 2020 

 

 
pondělí 8.6. 
 

 Prohlédni si v učebnici na s. 64/ cv.1 obrázky se slovíčky a přelož si je do češtiny. Pod 

obrázky najdeš vpravo dole dva popisy osob. Zkus podle nich popsat nějakého tvého 

kamaráda nebo člena rodiny do svého sešitu. Zaměř se na postavu, vlasy, barvu očí, 

…atd. Pomohou ti také tabulky s gramatikou na s.65 vlevo nahoře. 

 Dále si v učebnici na s. 65 ve cv.4 a prohlédni čtyři postavy a do svého sešitu si zapiš 

čísla 1 – 4 (jednička je dívka v zelených šatech vlevo). Ke každé postavě přiřaď vhodné 

výrazy z rámečku pod nimi – zapisuj do svého sešitu.   

 

středa 10.6. 
 V PS na s. 52/ cv.1 – vyber správné slovo z rámečku nahoře ke každému obrázku. 

               s.52/ cv.3 – popiš dvě postavy vlevo (1. postava: například malá, štíhlá, má dlouhé 

              světlé vlasy, nosí brýle, …2. postava: má knír, je vysoký a celkem při těle, krátké 
              tmavé vlasy, celkem plešatý, …). 

 V PS na s. 53/cv.4 – zakroužkuj ze dvou možností tu správnou. 
 

pátek 12.6. 
 

 V PS na s. 53/ cv.5 – přečti si text vpravo a prohlédni si obrázek; pak zapiš 
k jednotlivým jménům číslo. 

 V PS na s.53/ cv.6 – zapisuj věty k obrázkům; první věta je záporná a další je kladná. 

 V PS na s. 53/ cv.7 – popiš nějakého člena tvé rodiny a pak popiš sebe s využitím slov 
v rámečku. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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!      J. Navrátilová 
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Vlastivěda 5. A, Mgr. Marie Straková, strakova@zsdolnikounice.cz, 8_12_cerven_zadani 

 

Zopakuj si: 

Kvíz – Boj proti nacismu a konec druhé světové války                   

https://forms.gle/Qpe3Wuq75n1eBZ5Q7, 

 

1. Zrod nového Československa  

Přečti si text v učebnici na str. 43, zorientuj se na mapce států tehdejší 

střední Evropy a udělej zápis. 

ZÁPIS: 

Po roce 1945 vše směřovalo k o________ válkou zničeného státu. Došlo ke 

z_______________ velkých podniků a pozemkové r____________. Ve vládě byli 

zástupci všech občanů, ale zástupci k_______________ s_________ v čele 

s K___________ G________________ (stal se předsedou vlády) se snaží 

stáhnout moc na svoji stranu, prosazují zájmy S___________  s_______ a 

závislost na něm. Německé obyvatelstvo bylo o_____________ do Německa a 

do Rakouska. Docházelo k __________. 

 

2. Období komunistické vlády 

Přečti si text v učebnici na str. 44 a 45, udělej zápis a zkus odpovědět na 

modré otázky za textem. Zeptej se pamětníků ve svém okolí. 

ZÁPIS: 

V únoru 1948 se k_______________ straně podaří převzít moc. Současně se 

Československo stále více dostává pod vliv S______________ s_______ a je 

vnímáno jako součást v____________ (sovětského) bloku. Začíná období zvané 

t__________ – nedemokratická moc jediné strany. Jsou znárodněny 

t___________, soukromé vlastnictví je l________________, rolníci jsou zbaveni 

p_____, je zavedena c___________. Lidé mají strach, jsou pronásledováni, 

vězněni i popravováni ti, kteří n______________ s komunistickou vládou.  
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Vysvětlivky: 

 znárodnění – forma násilného převodu budov (továrny, banky, doly, obchody…),                    

pozemků a výrobních prostředků ze soukromého vlastnictví do vlastnictví státu 

 demise – odstoupení z funkce, úřadu 

 totalitní – autoritativní, založený na násilné jednotě 

 pozemková reforma – (ze str. 43 se míní reforma v roce 1945) změny ve vlastnictví 

půdy po skončení 2. světové války. Půda byla odebrána Němcům a zrádcům a 

přidělována drobným rolníkům. Nejvíce vyvlastněné půdy bylo v pohraničí. 

 východní (sovětský blok) – země z velké části podřízené Sovětskému svazu. Byla to 

Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Sovětský svaz 

(SSSR) a Východní Německo (NDR) 

 cenzura - úřední kontrola informací určených ke zveřejnění 

 

 

Pro zájemce: 

Dějiny udatného českého národa –  

Padesátá léta I., Padesátá léta II., Ostrůvky normálnosti v padesátých letech 

 

Přeji úspěšné zvládnutí tohoto nelehkého učiva o nedávném období naší historie.  

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

5. A Přírodověda – Mimořádné události -  Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 8. 6. - 12. 6. 2020 
 

středa 10. 6. 2020  

Dnes se seznámíme s mimořádnými událostmi, které mohou nastat v našem životě. Ale pozor, 

nemyslím tím oslavu narozenin nebo rande.  

 

Úkol č. 1: 

Do sešitu si napiš slovní spojení MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST. K tomuto slovu si vytvoř 

myšlenkovou mapu. Nezapomeň na datum 10. 6. 2020. 

 

Úkol č. 2: Přečti si článek. 

 

Mimořádné události jsou takové, které vznikají škodlivým působením sil a jevů vyvola-

ných činností člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují životy velkého množství 

lidí, zdraví, majetek nebo životní prostředí, ať už ve škole, čtvrti, obci, či na území celého 

kraje nebo státu. Tato mimořádná událost, zejména pokud je ohroženo větší území, může 

přerůst v krizovou situaci a může být vyhlášen některý z krizových stavů. Zvláštním 

druhem krizové situace je stav, kdy by naše země byla napadena nepřítelem nebo někdo za-

útočil na svobodu a demokratické základy našeho státu.  

Pod pojmem mimořádná událost si většina lidí představí povodně, které nás sužují po-

měrně často. Může však jít i o velké mrazy, sucha, epidemie, chemické havárie, jaderné 

havárie nebo výpadky dodávky elektřiny či vody apod. V krajních případech by mohlo dojít i 

k narušení chodu celého státu třeba velkými demonstracemi, stávkami nebo migrační vlnou 

velkého rozsahu. Zcela krajní krizovou situací je pak válečný stav, kdy je nutné se bránit 

proti útoku cizího státu.  

Všechny mimořádné události řeší složky integrovaného záchranného systému (IZS). 

Jde zejména o ty základní: Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (zejména jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce), poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie 

České republiky, ale pomáhají i takzvané ostatní složky IZS, např. nemocnice, dopravní 

podniky, vodárny, stavební firmy nebo neziskové organizace, jako je Český červený kříž. Při 

mimořádné události je ale povinnost poskytnout pomoc stanovena pro každého, koho o to 

příslušníci IZS požádají. Pro potřeby obrany před cizími nepřáteli je pak připravena 

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

Úkol č. 3: Pro uložení nových informací do hlavičky mrkni na video z Youtube – Co jsou to 

mimořádné události? (4:26): https://www.youtube.com/watch?v=qRLkzoXikag. 

 

 Pro zájemce o téma mimořádných událostí doporučuji příručka Mladý zdravotník  

https://www.cervenykriz.eu/cz/edicedeti/MZ-2017.pdf  

 

pátek 12. 6. 2020 

TEST - GOOGLE FORMULÁŘE: https://forms.gle/GMv4sY5fH3hYrVBJ6 

 

 Vyplněný test odešlete nejpozději do 14. 6. 2020. 

 Výsledek bude zahrnut do hodnocení za měsíc květen. 

 

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

Ať se daří!          Děkuji . Chytrová 
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