
5. B - ZADÁNÍ ÚKOLŮ 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období:  15. 6. až 19. 6. 2020 

 

Tak tu máme předposlední várku úkolů a učiva . Vlastně už se bude většinou jednat o opakování 
nebo doplnění toho, co už umíte.  
 
Minulý týden jsem toho chtěla odeslat trochu víc a i tento týden budu chtít něco poslat. 
 
Po 15. 6.   
 

Čj 
 

Pokračujeme v procvičování pravopisu. Dnešní pracovní list bude taková směs toho, co byste měli umět. 
 

Vypracuj následující pracovní list - doplň chybějící písmena, urči (podtržením) podměty a přísudky 
a nejpozději do středy 17. 6. mi tento pracovní list pošli. 
 

Doplň chybějící písmena a podtržením rozliš podměty a přísudky. 
 

Hokejov__  fanoušci fandil__  našim hokejistům.  Mal_ koťata na našem dvoře uv__děl__ b__lou 

m_š. Hokejov__  tým__  se sjel__  na m__strovstv__ světa do __ratislav__. Na hrad přišl__  dvě 

skup__ny  turist__.   Někteří turisté b__l__  hodně unavení. Vrabci se __létl__  na l__skov__  keř.   

Ciz__  ps__  pronásledoval__  naše kočky. Nepořádné děti hledal__  své pono__ky. Dva páry se 

našl__  pod židl__. 

M 
 

S dětmi ve škole jsme zjistili, že je potřeba si procvičit písemné počítání, tak se tomu budeme tento týden 
více věnovat .  
 

uč. str.41/cv. 14 – 3. sloupec 
 

uč. str. 45/cv. 17 – opiš a písemně vypočítej 1. – 4. příklad 
 
Aj 
 

A je tu slibovaný test z 5. lekce. Ale nemusíš se bát , není tak dlouhý. Ale budu ho chtít poslat nejpozději 
do středy 17. 6. Tento úkol můžeš klidně poslat dohromady s úkolem z českého jazyka. 
 

Pracovní list je na konci zadání.  
Pokud si pracovní list nemůžeš vytisknout, tak si do sešitu (na papír) napiš jen odpovědi a to mi pošli. 
                   
Vl 
 

Tak se v čase posunujeme čím dál tím blíž k dnešní době. 
Podívej se na video. Nelekni se, že začíná v době okupace. Má souvislost s tím, co si pak přečteš v učebnice 
na str. 49 - kapitola 23. „Počátek nových nadějí“ 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-studentu-17-listopad-150747  
 

Na konci videa zpívá Marta Kubišová píseň „Modlitba pro Martu“. Zpěvačka Marta Kubišová byla také jedna 
z těch, která za totality nesměla vystupovat. Pokud budeš mít chuť, zaposlouchej se do textu. Jsou tam 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-studentu-17-listopad-150747


zajímavé myšlenky o tom, jak bychom se měli chovat apod., aby nám ta svoboda a demokracie vydržely! Je 
to píseň, která vznikla v roce 1968 a v listopadu 1989 se stala písní Sametové revoluce.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8IzKWTcK1po    – celá píseň 
Po víc jak 40 letech jsme zase svobodní, tak si přejme, ať už to tak zůstane napořád ! 
 
Út 16. 6. 
 

M 
 

uč. str.41/cv. 14 – 4. sloupec 
 

uč. str. 41/cv. 17 – opiš a písemně vypočítej 5. – 8. příklad 
 
Čj 
 

uč. str. 190/cv. 1 – opiš a doplň vhodná slovesa v minulém čase. Pozor na pravopis!! 
 

Tak a teď do pravopisu „zamícháme“ několikanásobný podmět. 
uč. str. 186 – pročíst si tabulku. Máš tady oscanovanou str. 186 s mými poznámkami, abys věděl, na co si 
dát pozor. Pak si ze cv. 3 na str. 186 opiš a doplň 1. – 4. řádek. Tabulku používej jako nápovědu. 
 
St  17. 6. 
 

Aj 
 

Začínáme 6. lekci, kterou nedoděláme, ale to nevadí. Vím, co je v učivu 6. ročníku, takže se to pak zvládne. 
 

PS str. 84 – slovíčka odstavec 6 B – popis vzhledu – psát si je nemusíš, budeš si stejně procvičovat 
v následujících  cvičeních . 
 

PS str. 52/cv. 1 – popsat obrázky 
PS str. 53/cv. 4 – výběr možností 
PS str. 53/cv. 5 – podle textu poznat, kdo je kdo 
 
M – geometrie 
 

Na začátek trochu „hraní“. (Doufám, že pak nebude pršet. – Říká se:  „Když si (malé)děti hrají, bude brzo 
pršet.“ Tak uvidíme . 
Spočítej a zapiš do sešitu, z kolika krychlí jsou postaveny následující stavby.  
 

1.  2.  3.  

4.  5. 

 
6.  

 
uč. str. 59/cv. 1 a 3 – vypracuj bez jakékoliv nápověda. Cvičení 3 mi nejpozději do pátku 19. 6. pošli. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8IzKWTcK1po


Čt 18. 6. 
 

Čj 
 

Dnes se opět vrátíme na str. 186/cv. 3 – tentokrát nebudeš muset opisovat zbytek tohoto cvičení, ale budeš 
vypisovat základní skladební dvojice. Možná, že by sis je měl nejdříve podtrhnout na průsvitku a pak teprve 
opsat a doplnit do sešitu. Jako pomocníka na doplňování chybějících písmen použij tabulku „Pamatujte si“. 
 
M 
 

uč. str. 49/cv. 12 – slovní úloha – rovnice, výpočty, odpovědi  
 

uč. str. 49/cv. 13 – 1. sloupec – vypočítej písemně 
 
Vl 
 

Jsme svobodní a od 1. ledna 1993 jsme se stali samostatným státem – Českou republikou. 
Přečti si: 
uč. str. 53 – kapitola 24 „Vznik České republiky“   
 

a můžeš se podívat se na videa: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vznikla-samostatna-ceska-republika-151082  
 

Souhrn o cestě k samostatnosti. Cesta nebyla vůbec jednoduchá. 
 
Pá  19. 6. 
 

M  
 

uč. str. 49/cv. 13 – 2. sloupec – vypočítej písemně 
 

uč. str. 51/cv. 16 – slovní úlohy – rovnice, výpočet, odpověď   
 
Čj 
 

Tak a teď do pravopisu přimícháme podmět nevyjádřený. Pravidlo pro minulý čas je následující: 
- pokud víš, kdo tu činnost dělá, protože se o něm ve větě nebo v textu píše, tak platí pravidla, která jsme se 
   naučili. 
např. 
    U oken si stavěly hnízda jiřičky, které přiletěly z teplých krajin.    

   -  „stavěly, přiletěly“ je na konci y, protože obě činnosti dělaly jiřičky →rod ženský. 
 

- pokud se nedá určit, kdo uvedenou činnost dělá, předpokládáme, že ji dělají všichni (hoši i dívky, muži 
   i ženy). V takovém případě dostává přednost rod mužský životný. 
např.  
     Běhali jsme kolem hřiště.  
 - nemůžeme říct, kdo přesně běhal, takže předpokládáme, že všichni – holky i kluci, pro „běhali“ 
 

uč. str. 183/cv. 5 – opiš a doplň 
 
Aj    
 

A teď něco, co už znáte. Přítomný děj, který se děje právě teď, v tuto chvíli →přítomný čas průběhový. 
Pro připomenutí, jak se tvoří, se podívej na video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FfnNACnRKP8  
 

A teď si vypracuj následující cvičení: 
PS str. 54/cv. 1 – spojit věty s obrázky, co se kde právě teď děje. 
PS str. 54/cv. 2 – popiš, co se právě teď děje na obrázcích. Budeš používat přítomný čas průběhový – to, co 
jsi viděl ve videu. 
 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vznikla-samostatna-ceska-republika-151082
https://www.youtube.com/watch?v=FfnNACnRKP8


Pracovní  l i st  do  angl i čt iny    vypracovaný poslat nejpozději do středy 17. 6. 
 

A  Přečti si následující text a odpověz na otázky 
 

I live in Retford. It isn’t a very big town. There are about forty shops in the town and there are two big 

supermarkets. There’s a post office too, and there are four banks. 

My house is opposite the high school. I go home for lunch. I can see my house from my classroom. 

There’s a park behind my house. We play tennis and football there. 

1 How many shops are there in Retford?  

 ___________________________________ 

2 How many supermarkets are there?  

 ___________________________________ 

 

3 Where’s her house?  

 ___________________________________ 

4 Where does she have lunch?  

 ___________________________________ 

5 What sports do they play in the park? 

 ___________________________________ 

 
B   Oprav chyby a věty napiš správně 

 
  

1 He don't can swim.  4 I no can play ice hockey. 

   

2 Anna can to ride a bike.  5 He can't plays the violin. 

   

3 Do you can speak English? 

 

  

 

C Vyber vhodnou možnost. 

 

1 There are dinosaurs in the ____.  

   A post office  

   B museum 
 

 C swimming pool 
 

 

    4 We have lunch in a _____.  

       A café  

       B hospital 
 

     C bank 

2 We stay in a ____ on holiday.  

   A hotel  

   B café 
 

 C theatre 

 

 

    5 We go shopping at the ____.  

       A museum  

       B shopping center 
 

     C church 

3 We watch films at the ____.  

   A bank  

   B cinema 
 

 C sports center 
 

6 I play basketball in the ____.  

      A theatre  

      B sports center 
 

    C museum 
 

           



1 

Mgr. Kateřina Chytrová, ZŠ a MŠ Dolní Kounice, Přírodověda, 5. ročník, školní rok 2019/2020 

 

5. B Přírodověda – Mimořádné události -  Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 15. 6. - 19. 6. 2020 
 

středa 17. 6. 2020  Evakuace, evakuační zavazadlo 

 

Úkol č. 1: Vyber správnou odpověď, označ ji křížkem. Evakuace je 

 

 

Evakuace se vyhlašuje za účelem přemístění  osob z oblasti vážného ohrožení jejich života a 

zdraví do míst zajištěné ochrany a nouzového přežití. Nepodceňuj pokyny k evakuaci!!! Jde o 

tvoji bezpečnost! 

Informace o evakuaci, o tom, co se stalo, co dělat dále, uslyšíš 

v mimořádných zpravodajstvích hromadných sdělovacích prostředků nebo 

od pověřených subjektů (zejména zasahující složky,  případně 

zaměstnavatele, vedení školy, …). 

Okamžitě zanechte veškeré nesouvisející činnosti.  

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si s sebou evakuační 

zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. 

 

Úkol č. 2: Projdi si zásady opouštění bytu.

1. Uhaste otevřený oheň v topidlech: 

ohništích, kamnech, vařičích, tepelných 

agregátech, svíčky. 

 

 

 

 

2. Vypněte topidla a elektrické spotřebiče a 

vytáhněte je ze zásuvek (mimo ledniček a 

mrazniček). 

 

3. Uzavřete hlavní přívod vody a plynu, odpojte anténní svody. 4. Uzavřete okna a dveře. 

 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-a-varovani/evakuace/evakuacni-zavazadlo.html
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-a-varovani/evakuace/evakuacni-zavazadlo.html


2 

V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte na: chytrova@zsdolnikounice.cz  Chytrová 

5. Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.  

6. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou,  

kontaktem na Vás, případně s dalšími důležitými údaji. 

    7. Kočky a psy si vezměte s sebou. 

  

  

8. Ostatní domácí zvířata, včetně hospodářských a exotických zvířat,  

ponechte doma a dobře je  předzásobte vodou a potravou (asi na týden) 

a vývěskou na dveřích upozorněte na jejich přítomnost.  

Zvažte možnost ponechat hospodářským zvířatům volnost odchodu pro případ zhoršení situace 

(zejména pokud by se blížil požár nebo povodeň). 

9. Vezměte si ev. zavazadlo, uzamkněte byt (dům), na dveře dejte vývěsku: 

kdo, kdy a kam se evakuoval a případně kde jsou umístěna hospodářská 

zvířata. 

10. V souladu s konkrétními pokyny se 

dostavte (pěšky, MHD, autem) na určené místo.  

11. Rozhodnete-li se evakuovat samostatně např. autem (na chatu, 

chalupu, k příbuzným, apod.), oznamte toto rozhodnutí s udáním adresy 

přechodného pobytu a spojení, kde můžete být informováni o možnosti 

návratu apod.   

12. Dodržujte stanovené evakuační trasy.

pátek 19. 6. 2020 

Úkol č. 1: Mrkni na video: https://www.youtube.com/watch?v=nRFE1pkpCbM a urči, který z lidí 

by si zabalil správně. (Evakuační zavazadlo, 1:27) 

 

Úkol č. 2:Prohlédni si obrázek ev. zavazadla. Do sešitu pod nadpis Evakuační zavazadlo, 19. 6., 

vypiš, co v něm nesmí chybět. 

         

 

 

 

 

 

 

 

Správnost si ověř na těchto webovkách:  

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-a-varovani/evakuace/evakuacni-zavazadlo.html 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=nRFE1pkpCbM
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-a-varovani/evakuace/evakuacni-zavazadlo.html

