
 

5. B - ZADÁNÍ ÚKOLŮ 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období:  11. 5. a 15. 5. 2020 

 
 

Doufám, že jste včera nezapomněli popřát maminkám k svátku.  
 
Včera jsem se s Vámi opět viděla. Děkuji, že jste se přihlásili!! Bylo to super vás po tak dlouhé době 
zase vidět. Jste skvělí !!!! Už se těším na naše další setkání, na příští týden. Klidně si připravte i 
dotazy ohledně učení, vysvětlení nějakého učiva apod. 
 

Teď je ale čas na další práci .  
 
 

Po 11. 5.   
 

Čj 
 

Tak a dnes bude doplňování a zdůvodňování naostro, protože tento úkol mi vypracovaný pošleš 
nejpozději do středy 13. 5. Někam k textu přidej svůj podpis, prosím. 
Stejně jako minulý týden - spojení si opiš (nebo vytiskni a nalep), doplň a stručně zdůvodni svůj výběr – 
jako kdybys dělal opravu v diktátu. Každé spojení piš na zvláštní řádek, aby se mi to lépe kontrolovalo. 
 

Z  n ab íd ky  vyb er  a  d o p lň  sp rá vn ou  m ož nos t .   

S vé  ro zho dnu t í  s t ru čn ě  o dů vo dn i .  

i/y klece se lv___  

n/nn slo___í mládě  

í/ý hodně pál___  

mě/mně rychle se set____lo  

í/ý u lv___ klece  

í/ý ml__t obilí  

ú/ů dlouhá t__ra  

í/ý mal__ kluci  

mě/mně šel ke ____  

í/ý nad bíl__m__  květy  

i/y ps__ v boudách  

ú/ů bez__ročná půjčka  

z/s __jíždět dolů  

 



 

M 
 

Dnes se podíváme na nová čísla, která znáš např. z obchodu. Jsou to desetinná čísla. Protože nejsme 
ve škole, tak něco v učebnici přeskočíme. Vaším úkolem bude na začátek se tato čísla naučit poznat 
a správně přečíst.  
 

Jak už jsem napsal, tato čísla znáš z obchodu (cena zboží 24,70 Kč), ale také z tělocviku (měření času- 
uběhl 60m za 6,8 s nebo skočil 2,75 m), z měření tělesné teploty (měl horečku 39,2° C). Možné byste 
ještě přišli na další příklady sami. 
 

uč. str. 32 – zajímá tě růžová tabulka a v ní  červená a modrá čísla. U nich máš napsané, jak se které 
číslo čte. Pod tabulkou máš ještě vysvětlené, z jakých částí se desetinné číslo skládá. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=39iXiiTsC8s   Mrkni na video, třeba ti to pro čtení těchto čísel 
pomůže. Pozor, není to z naší učebnice, ale pro pochopení by vám to mohlo pomoct. 
 

A teď někoho popros, aby ti zkontroloval, jestli přečteš správně čísla uč. str. 32/cv. 3. 
 
Aj 
 

uč. str. 52/cv. 1 – slova na obrázku  si přečíst nahlas. (Doufám, že to není tvůj pokoj  ?) 
PS str. 42/cv. 1 – podle obrázku doplnit k číslům slova 
PS str. 42/cv. 2 – najít 7 (možná i víc) slov=věcí, které můžeš mít ty nebo někdo jiný ve svém pokoji. 
 
 

Vl 
 

A jdeme českými dějinami dál. 
str. 23/kapitolu 11 – Nové uspořádání společnosti 
a str. 25/kapitola 12 – Hrůzy první světové války (bohužel i technický „pokrok“, který přinesla) 
Opět tu máme video od „Lva“ a pak něco navíc. Už jsme v době, ze které existují fotografie a filmové 
záznamy, tak jsem vám tam nějaká videa přidala. Reklamy musíš přeskočit, těch se asi nezbavíme  . 
 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230093/ díl č. 93 – První světová válka 
 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec-
151942   Den, kdy začala první světová válka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1psjKQ_iWvU   je tam zhudebněná básnička, který vznikla 
během 1. sv. války 
 

Orientační překlad básně 

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, 

tam mezi kříži, řada za řadou. 

Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, 

je možná slyšet zpívat skřivánky, 

zde dole kanóny jen svoji píseň řvou. 

My už však nevstanem a je to možná zdání, 

že včera ještě žili jsme a byli milováni. 

Teď jenom tiše ležíme 

na polích flanderských. 

Náš boj však zase jiní převezmou. 

Do vašich rukou dáme my teď svou 

hořící pochodeň a vy ji neste dál. 

Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, 

že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou 

na polích flanderských. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=39iXiiTsC8s
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230093/
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec-151942
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec-151942
https://www.youtube.com/watch?v=1psjKQ_iWvU


 
Út 12. 5. 
 

M 
 

Pokračujeme v desetinných číslech. Na videu si připomeň, jak se toto čísla zapisují a čtou. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q   
 

A teď opět někoho popros, aby ti zkontroloval, jestli přečteš správně čísla uč. str. 33/cv. 4. 
 

Aby tě nepřekvapilo – ve videích se mluví i o tisícinách, ale ty v naší učebnici nehledej – nenajdeš je. 
Pro tebe jsou důležité desetiny a setiny. 
 
Čj 
 

uč. str. 150/cv. 4 – opiš a doplň. 
                                  Ústně si zdůvodňuj každý pravopis a ostatní opiš pokud možno BEZ CHYB. 
 

 
St  13. 5. 
 

Aj 
 

Dnes to bude o tom, jak znáš předložky, které použiješ, když chceš říct, kde kdo je = tzv. předložky 
místa. 
uč. str.53/cv. 3 a) – projít si předložky, které znázorňují, kde je žlutá koule. Co nevíš – neznáš, si 
vyhledej, protože je budeš potřebovat v dalších cvičeních. 
uč. str. 53/cv. 3 b) – do sešitu si napsat věty, kde je robot Robby. Použij předložky z 3 a). 
PS str. 42/cv. 3 – do textu doplníš nábytek podle obrázku ze cvičení 1  
 
M – geometrie 
 

Dnes byste si měli vzpomenout, jak se sestrojí-narýsuje osa úsečky a jak se určí její střed. Oboje se 
vlastně dělá zaráz.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=MyDtvzSfQBQ    postup při rýsování osy úsečky 
 
uč. str.38/cv. 3 – teď ty sám do sešitu. Pro připomenutí tam máš jako nápovědu náčrt a v zeleném 
rámečku postup. 
 
Čt 14. 5. 
 

Čj 
 

A začíná nám nová kapitola. Nová? Spíš staronová. Je to totiž kapitola s názvem „Věta“ a o větě bys 
už toho měl vědět dost …. 
 

uč. str. 164 – ústně cv. 1, pak si projít „chytrý rámeček“ s názvem Pamatujme si. Pak opět ústně cv. 2. 
 

uč. str. 164/cv. 3 – z každé řady slov slož větu (musíš použít všechna slova a snaž se, aby to bylo hezky 
česky). Pak si v každé větě podtrhni sloveso (vlnovkou). Uvidíme pak, jak ti to dopadne.  
 
M 
 

uč. str. 33/cv. 5 – teď si zkus do sešitu zapsat uvedená desetinná čísla 
uč. str. 33/cv. 6 a 7 – jen si nahlas přečti uvedená desetinná čísla 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q
https://www.youtube.com/watch?v=MyDtvzSfQBQ


Vl 
 

Tak jsme se konečně jako český národ dočkali a po 1. světové válce jsme se stali samostatným 
Československým státem –uč. str. 27 – podívej se na mapu tehdejšího rozdělení střední Evropy. 
 

Máš tu zase odkazy na nějaká videa:  
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230094/ Lev -díl č. 94 – První odboj a legie 
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230095/ Lev díl. č. 95 – vznik Československa 
 
 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen-150707  
Den, kdy vzniklo Československo 
 
Tento týden nechávám vlastivědu, co se týká testu, v klidu. To příjde později. 
 
Pá 15. 5. 
 

Tento pátek už není svátek , takže tě čeká učením místo lenošení: 
 
Čj    
 

str. 165 /cv. 6 – cvičení si nejdříve přečti, pak ústně nebo na průsvitku si označ slovesa. A co bude 
tvým dalším úkolem? Ten už bude do sešitu. Prvních pět vět opíšeš, ale do každé věty přidáš dvě 
nebo tři další slova. Pozor – nesmí to být slovesa. Piš čitelně a pozorně, protože toto cvičení mi 
nejpozději do pondělí 18. 5. pošleš. 
 
M    
 

Na chvíli oddych od desetinných čísel. 
 

uč. str. 33/cv. 11 – pozorně opiš a vypočítej 
uč. str. 33/cv. 10 – slovní úloha.  Zkusit nějak vyřešit a odpovědět. 
 
Aj    
 
PS str. 43/cv. 5 – podle obrázku rozhodnout: 
                          -které věta je pravdivá – tu jen „odfajfkuješ“ 
                          -která není pravdivá – u té uděláš křížek a napíšeš ji tak, aby odpovídala obrázku. 
PS str. 43/cv. 6 – opět podle obrázku doplníš správnou předložku, kde co je 
 
A kdo bude chtít, je tu navíc jeden hlavolam: 
PS str. 43/cv. 7 – podle textu zjistit, kde kdo bydlí 
 
 
 
 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230094/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230095/
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen-150707


5. B Přírodověda – Člověk – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 11. 5. - 15. 5. 2020

středa 13. 5. 2020    Nervová   soustava  

Úkol č. 1:

Přečti si v učebnici článek o nervové soustavě, str. 50. Prohlédni si obrázek v učebnici a 
následně správně popiš:

Schéma překresli nebo nalep do sešitu pod nadpis 
Nervová soustava s datem 13. 5. 2020.

(mozek, mícha, nervy)

Úkol č. 2:

Byl jednou jeden život – Mozek https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE.

Úkol č. 3:

Napiš do sešitu věty, které vycházejí z videa o mozku.

Jedna věta o  neocortexu*, jedna o  počtu buněk v mozku, další věta se bude týkat  kyslíku v
mozku, poslední bude o přenosu zpráv.

* Neocortex je mozková kůra, která tvoří plášť velkého mozku. U člověka je to nejdůležitější a nejvýznamnější oddíl
mozku.

1

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

https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


pátek 15. 5. 2020

Úkol č. 1: Zápis do sešitu s datem 15 .5.

Nervové ústrojí tvoří mozek, mícha, nervy.

Mozek je uložen v mozkové části lebky a s míchou řídí činnost celého organismu. Lebka mozek
chrání. Mozek je nejdokonalejší orgán.

Mícha je uložena v páteřním kanále.

Nervy spojují mozek a míchu se všemi orgány. Přenášejí informace do mozku a míchy a zase
zpět do jednotlivých orgánů. Některé ,,příkazy“ můžeme ovlivnit svou vůlí (např. pohyb ruky,
chůze, úsměv), některé svou vůlí ovlivnit nemůžeme (např. činnost srdce, dýchání).

Úkol č. 2: Na tomto odkazu se procvič v nervové soustavě: 
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/nervova_soustava.htm.

Úkol č. 3:

Odpověz na tyto otázky:

1. Kdo má nejdokonaleji vyvinutou
    nervovou soustavu?

a) kapr

b) člověk

2. Můžeme rozvíjet schopnosti mozku?

a) Ne, nemůžeme ovlivňovat mozkové 
schopnosti.

b) Ano, měli bychom mozek co nejvíce 
zaměstnávat, aby byl neustále schopen 
přijímat nové informace.

3. K čemu nám slouží nervová soustava?

a) Řídí všechny činnosti, které probíhají v 
našem těle.

b) Zlepšuje nám náladu a mícha zpevňuje 
páteř.

4. Jaké části tvoří nervovou soustavu?

a) Mozek, mícha, nervy.

b) Nervy, srdce, krev a cévy.

5. Nervové buňky, které jsou v mozku, můžeme počítat na

a) miliony, b) miliardy.

6. Prostřednictvím nervů přijímá mozek s míchou informace. Co se s těmito informacemi
    děje?

a) Mozek si je uloží do mozkového centra a použije je až v okamžiku ohrožení. 

b) Mozek je ihned vyhodnotí a pošle "příkazy" jednotlivým orgánům jak mají pracovat. 

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

Ať se daří! Děkuji . Chytrová
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Mgr. Kateřina Chytrová, chytrova@zsdolnikounice.cz, Přírodověda, 5. ročník

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/nervova_soustava.htm
mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz

