
 

5. B - ZADÁNÍ ÚKOLŮ 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 13. a 17. 4. 2020 

 
Než se pustíš do dalších úkolů,  chtěla bych Vám všem poděkovat na vypracování a posílání své práce. 
Jsem ráda, že se doma snažíte a že většinu určitě zvládáte sami. I pro Vaše rodiče to teď není 
jednoduché, tak se jim snažte pomáhat.  
Samostatná domácí práce je pro některé z Vás teď asi o trochu složitější, protože jste na to doma sami 
a možná byste rádi něco „jen opsal“ z tabule . 
 

Již jsem si Vaše poslané práce zkontrolovala. Vzhledem k tomu, že vždy dostanete i řešení, tak si sami 
můžete ujasnit, kde a v čem jste udělali chybu.  
Každý z Vás už dostal vyhodnocení ověřování, ale pro Vaše uklidnění, že s některými chybami v tom 
nejste sami, nad Vámi něco „zvítězilo“: 
M- geometrie – zapomenuté jednotky u výsledků obvodů a obsahů. U obsahu chyběla „2“, neboli 
jednotky čtverečné např. cm2 
M – opět „naše nuly“ 
Čj – slovo „zapomněl“ – má být - mně- 
Aj – seřiďte si hodiny a dny v týdnu. U některých to nebyl ani letní ani zimní čas.  
 
Chválím za procvičování na „Projectonline“. 
Vl – vyhodnocení testu jste hned viděli  
Sloh, čtení – v pořádku došlo, od někoho ještě chybí.  
Pracovní list „Telefonování“ – Jak jsem předpokládala, těch způsobů dorozumívání jste vymysleli 
hodně.  
 
 
po 13. 4. 
 

Protože je velikonoční pondělí, žádný úkol nezadávám. Nabírej sílu na další práci. 
 
 
Út 14. 4. 
 
M 
str. 26/cv. 1 opiš a doplň chybějící čísla 
str. 26/cv. 4 – slovní úloha - výpočet do „x“ a odpověď 
 
Čj 
 

Vím, že jsem slibovala test na číslovky, ale ten jsem si pro Vás nechala až na pátek, tak si je do té doby 
ještě můžeš zopakovat.  
Dnes tě čeká test na zájmena. Nebudou to druhy zájmena, ale pravopis mi/my, mně/mě, s sebou. Ve 
škole by tě čekal diktát, takto to pro někoho bude možná jednodušší. Přeji hodně štěstí a co nejméně 
chyb. Vypracovat nejpozději do čtvrtku 16. 4. 
 
https://forms.gle/geuEKEufETeeg2dB7  
 

https://forms.gle/geuEKEufETeeg2dB7


Ale aby si číslovky nestěžoval, že jsme na ně úplně zapomněli,  tak se v učebnici podívej na str. 153 cv. 
3 a). Do sešitu si opiš zadání a doplň chybějící číslovky. Pak ještě vypracuj část b) – napiš  2 – 4 knížky 
nebo filmy. Obě části mi pak, prosím, pošli nejpozději do pátku 17. 4.(Můžeš ho poslat současně 
s matematikou  ze čtvrtka16. 4. – oboje může být klidně na jedné fotce/skenu.) 
 
Čj – čtení  
 

– nic nezadávám, protože tě stejně čeká čtení ve vlastivědě, kde si zároveň procvičíš „Vím, o čem čtu“ 
 
St  15. 4. 
 

Aj 
 

prac. seš. str.37/cv. 5 a), b) 
Pokud si můžeš a jde ti pustit CD s poslechy, tak si toto cvičení zkus udělat podle poslechu.  
Pokud si CD nemůžeš pustit, tak si sám náhodně vyber, co by mohl Bill dělat a co ne (4 činnosti ano, 4 
ne). 
Pak o Billovi napiš do části b) věty, co dělá a co ne. 
 
M – geometrie 
 

Dnes tě čeká pokračování využití výpočtů obsahů v běžném životě. 
Opět se podívej na uč. str. 20 – plánek bytu. Tentokrát tě čeká úkol č. 3, 4 a 5. (Okna v plánku jsou 
vyznačena světlemodrou barvou.) Uvidíme, kdo toho koupí moc a komu bude něco chybět. 
 

Čt 16. 4. 
 

Čj 
 

uč. str. 135/cv. 6 – cvičení si přečti. Jde o zajímavé informace o úspěších našich sportovců.  Třeba ani 
některé neznáš a některé informace Tě překvapí, současně si i zopakuješ římská čísla.  Pak si jenom 
pro sebe zkus vyhledat odpovědi na otázky z části b). 
 
M 
 

Zopakuj si pravidlo pro násobení číslem 10, 100, 1000 a podívej se do uč. str. 26/cv. 2 – udělej jen 
ústně. 
Tak a teď tě čeká zkouška tvého pozorného čtení, opisování a psaní.  
str. 26/cv. 3 – z každého řádku si opiš pod sebe první a poslední dvě čísla a podle zadání z nich vytvoř 
příklady a vypočítej je. 
Pro pochopení uvádím a), kde máš násobit 100. Až budeš psát výpočty, pozor na správní mezery (za 
milionem, tisícem). 
54 . 100 = 
738 . 100 =  
78 843 . 100 =  
 6 321 825 . 100 =  
 

Tento úkol mi vypracovaný pošli nejpozději do pátku 17. 4.– můžeš společně s úkolem z Čj, který jsi 
už dělal(a) v úterý. 
 
 
Vl 
 

Dnes tě čeká období, které bylo pro naši mateřskou řeč češtinu velmi důležité. V naší zemi už 200 let 
vládl rakouský rod Habsburků a úředním jazykem se stala němčina…  Ale o tom se více dočteš 



v učebnici na str. 8 – 11. Dnes Tě to nechám jenom přečíst. Můžeš se podívat na další díly LVA - díl 82  
a 83.  
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230082/  
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230083/ 
 
Možná, že si někdo z Vás všiml, že v televizi nedávno skončil seriál F. L. Věk. Pokud jsi náhodou něco 
z toho viděl, tak tam se právě o této době hodně mluvilo. 
 
Pá 17. 4. 
 

M 
uč. str. 26/cv. 8 – opiš a vypočítej 
uč. str. 24/cv. 8  – slovní úloha - výpočet do „x“ a odpověď 
 
Čj  
Tak a je tu slibovaný test na číslovky a jejich druhy. Než se pustíš do vypracovávání, zopakuj si, jaké 
znáš druhy číslovek a jak se na ně ptáme. Budeš to potřebovat. Přeji hodně štěstí a co nejméně 
chyb. Vypracovat nejpozději do soboty 18. 4. 
 
https://forms.gle/REEtcG7SnivDowvA7 
 
Aj 
Nezapomínej si opakovat slovíčka ze 4.  lekce A - C. Chystám na příští týden nějaký testík. 
Dnes zadám nová slovíčka – Pro tebe to bude spíš jenom opakování.  
PS str. 83/část 4 D + část Revision. (Omlouvám se, že je to tak počmárané, mám tam své poznámky.) 
 

 
 
PS str. 38/cv. 2 doplnit křížovku a zrovna si můžeš zopakovat sportování. 
 
Sice tělocvik do úkolů nezadáváme, ale vzhledem k tomu, že tento úkol a jeden úkol z češtiny se týkal 
sportu, tak vlastně nějaký tělocvik také máte . Snad se občas i ty sám doma protáhneš  a zacvičíš si, 
aby Ti tělo moc nezlenivělo.  
 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230082/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230083/
https://forms.gle/REEtcG7SnivDowvA7


1  Chytrová 

 

5. B Př í řodově da – Č lově k – Čhytřova  - 
chytřova@zsdolnikounicě.cz – 13. 4. – 17. 4. 2020 

středa 15. 4. 2020 

Oběhová soustava (krevní oběh) – k vypracování použij učebnici str. 44 a dále hledej na internetu ;-) 

Úkol č. 1:       Úkol č. 2: 

 

 

 

 

 

        Úkol č. 3: 

         

 

 

Úkol č. 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


2  Chytrová 

 

pátek 17. 4. 2020 

Úkol č. 1: 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2: 

 

 

 

 

Úkol č. 3: 

Podívej se, prosím, na videa Byl jednou jeden život – Krev a Byl jednou jeden život – Srdce. Napiš mi z každého videa 2 

věty do sešitu o tom, co tě ve videích zaujalo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s 

https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI 

 

Pokud máš možnost, tak si zadanou práci vytiskni, vyplň a vlep do sešitu. Jestliže nemůžeš tisknout, tak prosím 

překresli a přepiš úkoly do sešitu. Prosím tě, až to budeš mít, pošli mi úkoly na výše uvedený e-mail do 18. 4. 2020. 

Děkuji! 

 

Ať se práce daří!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s
https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI

