
 

5. B - ZADÁNÍ ÚKOLŮ 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období:  18. 5. a 22. 5. 2020 

 
UPOZORNĚNÍ PRO TY, CO ZADÁNÍ TISKNOU! Na konci jsou obrázky, které jsou jen k textu do 
vlastivědy, tak ať si zbytečně nevypotřebujete barvu v tiskárnách. 
 
Včera jsem se s Vámi opět viděla a málem skutečně se všemi. Sice jste na tabletu byli hodně malí, ale 
bylo to velmi příjemné a milé vás tak vidět pohromadě. A ro nás-vás tam bylo o hodně víde, než je nás 
ve třídě. Tak zas příští týden  !!! Opět platí - připravte si dotazy ohledně učení, vysvětlení nějakého 
učiva apod. 
 

Teď je ale čas na další práci .  
 
 

Po 18. 5.   
 

Čj 
 

To, že věta je větou, když je tam určitý slovesný tvar = sloveso, má svůj důvod. 
Sloveso je základ věty a k němu vždy patří něco/někdo (většinou je to podstatné jméno, ale vždy musí 
být v 1. pádu!), kdo tuto činnost dělá. Obě slova pak tvoří základní skladební dvojici. - To už jsi slyšel 
vloni, ale možná že jsi to už trochu pozapomněl.  
V takovém případě se pak slovesu říká PŘÍSUDEK a podstatnému jménu se říká PODMĚT. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x31iPJJwL64  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wz3GFSY66oc  
 
V obou videích i uvidíš, jak se podmět a přísudek podtrhává.  
 

uč. str. 168/cv. 4 a) – opiš a podtrhni podměty a přísudky. Ať je poznat, co je rovná čára a co vlnovka! 
 

Mně stačí, když to podtrhneš správně, spojovat  obě části nemusíš. 
 
 

M 
 

uč. str. 33/cv. 9 – slovní úloha. Do sešitu rovnice, vypočítat a napsat odpověď. 
 

A teď trochu desetinných čísel. Ale žádný strach .  
 

uč. str. 34/cv. 1 – popros někoho, aby ti tato nebo nějaké jiná desetinná čísla nadiktovat. Pak si je 
zkontroluj a sám je také nahlas přečti. Pozor, abys je četl správně.  
Např. 20,30 = dvacet celých třicet setin.  
             4,07 = čtyři celé sedm setin – Protože je sedmička na místě setin, musíš do desetin napsat  
                            (doplnit) NULU, aby bylo číslo celé správně. 
uč. str. 34/cv. 3 a), b) – obě části přečti nahlas správně. Ústně pak můžeš splnit zadaný úkol. 
 
Aj 
 

PS str. 84 – opsat do slovníčku a zopakovat si slovíčka  5 B. Schválně píšu zopakovat si, protože 
                 předpokládám, že víc jak dvě třetiny těchto slovíček znáš. Co neznáš , to se doučíš! 

https://www.youtube.com/watch?v=x31iPJJwL64
https://www.youtube.com/watch?v=wz3GFSY66oc


Opakovat si tato a předchozí slovíčka můžeš doma jednoduchým způsobem. Choď po domě/bytě, říkej 
ANGLICKY, v jaké jsi místnosti, ukazuj si na různé věci a pojmenovávej Je. Takto se můžeš učit -
trénovat a ještě se u toho hýbat . 
 

 
 

uč. str. 54/cv. 1 – na obrázku ukazuj místnosti a různé věci a pojmenovávej je.  
                  Asi to bude chtít někoho poprosit, aby tě kontroloval. 

 

Vl 
 
Na začátek trochu opakování minulého týdne a slíbený online testík, spíše online minitestík. 
Vypracovat nejpozději do středy 20. 5. 
Opět platí – odpovědi hledej a snaž se  stručně a co nejpřesněji psát své odpovědi. Protože je online 
test velmi citlivý na chyby-překlepy, řešení je pouze orientační. Body budu přidělovat já!  
V minulé testu se někteří moc s hledáním nenamáhali – ŠKODA. 
 
https://forms.gle/yqNEGno8qQXioEvX9  
 
Možná jsi kolem sebe zaznamenal nějaké zprávy týkající se oslav konce 2. světové války. My se k tomu 
dostaneme později. Teď jsme se stali samostatným státem. A jedna z velmi významných českých 
osobností byl náš 1. prezident Tomáš Garrigue Masaryk.   
 
uč. str. 30/kap. 14 – První prezident – přečíst si tuto kapitolu. Pokud budeš mít zájem, tak se podívej 
na konec celého tohoto zadání, kde jsou obrázky s dalšími zajímavými informacemi o této osobnosti. 
 
Út 19. 5. 
 

M 
 

str. 35/cv. 8 – pomocí desetinných čísel si do sešitu napiš ceny těchto potravin a pak si je nahlas 
přečti. Přečti je ale tak, jak bys je četl v matematice. Protože běžně v obchodě to říkáme trošku jinak.  
 

např. rohlík stojí 2 Kč 10 hal = 2,10 Kč  
                            Měl bys to číst „2 celé 10 setin“. Běžně ale můžeš slyšet, že to stojí dvě deset. 
Úplně stejně to platí např. pro euro – viz str. 35/cv. 7 
 

Pak si zase opačně rozlož (ústně) ceny na celé koruny a na haléře str. 35/cv. 9 

https://forms.gle/yqNEGno8qQXioEvX9


 
Čj 
 

To, že vyhledáváme= určujeme ve větě podmět a přísudek, má také svůj důvod. Ale to až příště. Dnes 
si ještě vyzkoušíš vyhledávání základní skladební dvojice  = podmět a přísudek. Abyste nemuseli jen 
psát, našla jsem vám odkaz na procvičování a současně si procvičíš psaní na klávesnici . 
 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm  
 
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm  
 
 
St  20. 5. 
 

Aj 
 

Dnes si zopakuješ, co ses naučil v pondělí, ale v pracovním sešitu. 
PS str. 44/ cv. 1 – a) na linky doplň názvy místností  
       b) k číslům doplň názvy nábytku  nebo věcí. 
PS str. 44/cv. 2 – Piš ve větách, kde které činnosti obvykle děláš. 
 
M – geometrie 
 

A slibovaná osa úsečky.  
 

Zadaní: Narýsuj šikmou úsečku EF, která měří 7 cm. pomocí kružítka sestroj osu této úsečky a vyznač 
její střed. 
 

Toto zadání vypracuj pečlivě do sešitu, protože své rýsování mi pošleš se svým jménem nejpozději do 
soboty 23. 5. Tak se snaž! 
 
Čt 21. 5. 
 

Čj 
 

Zopakuj si, co víš o základní skladební dvojici. Takže bys měl vědět, že:  
- základní skladební dvojici tvoří podmět a přísudek 
- podmět musí být v 1. pádu a nejčastěji je to podstatné jméno 
- přísudek – je to určitý slovesný tvar (sloveso) 
- dohromady tvoří podmět a přísudek základ věty, protože na sebe navazují. Patří k sobě! Proto se 
   říká, že tvoří základní skladební dvojici. (Můžeš si to představit, že je to takový „základní kámen“   
    věty.) 
 

Pozor – tentokrát se skutečně nejedná o chybu! 
uč. str. 16/cv. 32 a) – věty opiš a podtržením urči podmět a přísudek. 
 
M 
 

uč. str. 35/cv. 11 – slovní úloha. Do sešitu rovnice, vypočítat a napsat odpověď. 
uč. str. 35/cv. 10 – vyřešit a napsat odpověď 
 
Vl 
 
Stali jsme se samostatným státem, ale nic není jednoduché.  Abyste měli představu, jak to v našem 
samostatném státu vypadalo, jak se lidem žilo ve městě nebo na vesnici, jak se lidé mohli bavit apod., 
tak si přečti následující kapitoly: 
 

uč. str. 28/kap. 13 – Tvář nového státu  
uč. str. 32/kap. 15 – Jak se žilo v první republice 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm


 
Pá 22. 5. 
 
Čj    
 

Tak a teď zkusím zjistit, co „(ne)najdeš“ ve své hlavě. Zadám ti jedno cvičení na opsání a ty si zkus 
vzpomenout na pravidla, která tam použiješ. Pokud to půjde, byla bych tentokrát ráda, aby ti s tím 
NIKDO NEPOMÁHAL. Ber to jako malou zkoušku toho, že bys už měl vědět. V příštím týdnu se k tomu 
vrátíme, takže nemusíš mít strach! 
 

uč. str. 168/cv. 4 b) – opiš a doplň 
 
M  
 

A dnes zase trochu písemného počítání, abyste na něj nezapomněli! 
 

uč. str. 35/cv. 12 – do sešitu vypočítej písemně. Opisuj zadání pozorně. Známe se ! 
 
Aj    
Dnes si máme připomenout nebo asi spíše se naučit, jak anglicky říct, že někde něco/někdo je. Na to 
se používá tzv. vazba „There is/ There are“. Protože vám to nemohu sama vysvětlit, mám pro vás dvě  
krátká videa, kde je to celkem srozumitelně vysvětlené. Podívej se na ně a pak se teprve pusť do 
cvičení. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v8OP1iDfWko  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BDP2bdwiRJ8    
 
PS str. 45/cv. 3 – doplnit „there´s /there are 
PS str. 45/cv. 4 – podle obrázku doplnit „is“ nebo „are“. 
PS str. 45/cv. 5 – podle poslechu zkus celou větou odpovědět na otázku.  
Protože vím, že někomu, ale doopravdy jen někomu, nejde CD pustit, tak si popros rodiče, aby ti 
podle řešení, které budu ve čtvrtek posílat, česky dali nápovědu. Až to pak budeš mít napsané, tak se 
teprve podívej a proveď si kontrolu.  
 

Pracuj poctivě. Pokud bys to jen opsal z řešení, budeš podvádět sám sebe !!! 
                                   

https://www.youtube.com/watch?v=v8OP1iDfWko
https://www.youtube.com/watch?v=BDP2bdwiRJ8


 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



5. B Přírodověda – Člověk – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 18. 5. - 22. 5. 2020

středa 20. 5. 2020  Smyslová soustava

Úkol č. 1: Na internetu si pročti prezentaci o smyslové soustavě v .pdf: 

https://www.zsjs.cz/studijni-materialy-data/prirodopis-5-b-nem-ucivo-na-25-3.pdf. 

Úkol č. 2:

Zápis do sešitu dle prezentace z webu s nadpisem Smyslová soustava, datum 20. 5. 2020.

Úkol č. 3:

Jako první smysl je uváděn zrak, mrkni tedy na video Byl jednou jeden život – Oko:

https://www.youtube.com/watch?v=rwmPtVRjjB8. Piš si poznámky, fakta, důležité informace.

Úkol č. 4:
Vycházej z videa o oku. Piš do sešitu věty, které budou obsahovat:

1. příjem a zpracování obrazu, který vidíme, 2. proč nevidí oči, ale vidí mozek (14:20),

3. slzy a pláč, kde se berou slzy,  4. onemocnění očí.

pátek 22. 5. 2020

Úkol č. 1: 

Přečti si v učebnici na str. 51 zrak. Do sešitu pod věty o oku nakresli oko dle učebnice, popiš.

Úkol č. 2: Video na youtube Byl jednou jeden život – Ucho: 

https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4. Piš si poznámky, co tě zaujme, fakta.

Úkol č. 3:
Na základě videa a tvých poznámek z něj vytvoř do sešitu odrážkový zápis s nadpisem Sluch – 
ucho, datum 22. 5. 2020. K zápisu se hodí obrázek ze strany 51 v učebnici.

 Pondělní úkol č. 4 s pátečním úkolem č. 3, prosím, pošli na moji mailovou adresu 
do 26. 5. 2020.

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

Ať se daří! Děkuji . Chytrová

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

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4
https://www.youtube.com/watch?v=rwmPtVRjjB8
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