
 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 1. – 7. 4. 2020 

 
st 1. 4. 
 

Aj 
 

uč. str. 44/cv. 2 – 2. tabulka – přečíst si a písemně přeložit do sešitu, přiřadit obrázky 
      - Všimni si a zapamatuj (zopakuj si), že ve 3. osobě čísla jednotného musí být na konci slovesa „-s“ 
          např. he reads, she watches, it makes      (pr. seš. str. 75/ odst. 4.3) 
           
M – geometrie 
 

Dnes tě čeká využití výpočtů obsahů v běžném životě. 
uč. str. 20 – plánek bytu. podívej se na plánek a pak jen vypočítej  úkol č. 1 
 
čt 2. 4. 
 

připomínám odeslání následujících úkolů 
sloh - uč. str.93/cv.5  
čtení  – čítanka str. 11 – vysvětlení následujících slov                         
                          „seštelovat, suma sumárum, cifra, licitovat, disputace, kolegium, penzum“ 

Čj 
 

Už jsi asi poznal, že zájmena jsou slova dost záludná. Tak abys poznal, co doopravdy umí, tak si do 
sešitu vypracuj následující úkol. 
 

Opiš, číslem (3.) urči zájmena a jejich druhy (zkratkou). 
 

Jeho písmo je úhledné. _______________ 

Čemu jsi nerozuměl? _________ 

Jistě tě brzy navštíví. _________ 

Ničemu novému se nenaučil. _________ 

Toho chlapce dobře znám. _________ 

Vezmi si svůj kabát. _________ 

Snadno se něčeho lekne. _________ 

Nevíš, čí je ta kniha? _________ 

Podej mi, prosím, tužku. _________ 

V žádném kelímku nebyla voda. _________ 
 

M 
 

Doufám, že tě velká čísla neporazila a že sis s nimi zatím poradil (a). 
 

str. 22/cv. 3 – popros někoho, aby tě kontroloval při správném čtení těchto velkých čísel. 
str. 23/cv. 6 – pozorně si  přečti zadání a do sešitu si vždy napiš danou trojici čísel. 
 



Vl 
 

Možná si někdo z Vás všiml významné události, která se týká jednoho našeho státního symbolu. 
Česká, původně československá vlajka oslavila v úterý 30. března 100 let od svého vzniku. 
 

učebnice 3. díl – Obrazy z novějších českých dějin (Doufám, že jsi ho našel ). 
 

- přečíst si z učebnice str. 6 - 2. kapitolu  
- podívat se na krátká videa – Dějiny udatného českého národa – díl č. 73, 74, 75 
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230073/ 
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230074/ 
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230075/  
 
Tak a teď je na tebe nachystaný testík. Nemusíš nic tisknout. Je si klikni na následující odkaz a on-
line vyplň a kliknutím odešli. Vypracuj a odešli nejpozději v pondělí 6. 4. 
 
https://forms.gle/sEm62ovnVnRDphyeA  
 
Jak jsi dopadl, uvidíš hned po odeslání vypracovaného testu. 
 
  
pá 3. 4. 
 

M 
 

uč. str. 23/cv.5 b) – POZOR, změna zadání – pod sebe si opiš čísla a „do tabulky“ si zopakuj 
zaokrouhlování na 10, 100 a 1000. Budeš psát velká čísla, tak ať se ti tam všechna čísla čitelně vejdou. 
 
Čj 
 

uč. str. 131/ cv. 3 – opět se vracíme k doplňování  „s/sebou“  
                                – cvičení si opiš a doplň, pak vyhledej a urči slovesa (5.). 
 

Aj 
prac. seš. str. 36/cv. 3 – podle obrázků dokončit věty co kdo dělá ve volném čase 
prac. seš. str. 36/cv. 4 - výběr správné možnosti 
     
Čj – sloh: téma Telefonování  - úkol je pracovní list vložený na konci zadání.  
                                                                             Prosím, vyplněné poslat do pondělí 6. 4. 
 
po 6. 4. 
 

Čj 
 

Dnes se podíváš na další slovní druh. Už víš, který to bude? – Budou to číslovky. Na straně134 je hodně 
dlouhé vysvětlení, ale ty se nelekej. Po tobě budu chtít jen to, co jsou to za slova – to už víš, jaké 
máme druhy a jakými otázkami se na ně ptáme. Pro zjednodušení tvého učení Ti přidávám tabulku. 
Co je dnes tvým úkolem – naučit se,  co je v tabulce. 
 

Číslovky – jsou slova ohebná, skloňují se, vyjadřují číselný význam (počet, pořadí,…) 
 
- rozlišujeme číslovky  - určité (číslo nebo číslo napsané slovem)  
                                        - neurčité (slovo – nelze určit přesný počet) 
 

Druhy číslovek:  
 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230073/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230074/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230075/
https://forms.gle/sEm62ovnVnRDphyeA


                  základní – kolik? 
                  řadové – kolikátý?      -  pokud používáme číslo, musí být s tečkou, např. druhý 2., pátý 5. –                          
                                                            to vlastně znáš, když píšeš datum nebo číslem druh slov                                    
                  druhové – kolikerý, -á, -é? nebo také kolikery, -o? 
                  násobné – kolikanásobný? kolikrát? 

 
M 
str. 24/cv. 2 – každý řádek napsat do jednoho příkladu a vypočítat – pozor na nuly. 
str. 24/cv. 3 – 1. sloupec vypočítej písemně.  
 

Aj 
 

uč. str. 44/cv. 2 – 3. tabulka – přečíst si a písemně přeložit do sešitu, přiřadit obrázky 
 

      - Všimni si a zapamatuj (zopakuj si), že v záporných  větách (něco se nedělá) ve 3. osobě čísla 
         jednotného musí být před slovesem doesn´t na na konci slovesa už „-s“ NENÍ. 
          např.   he doesn´t read, she doesn´t watch, it doesn´t make       (pr. seš. str. 75/ odst. 4.4) 
 

uč. str. 45/cv. 5b – do sešitu si psát jen možnosti (don´t/doesn´t) 
 

Vl  
 

Pokud jsi ještě neudělal a neodeslal testík, tak máš nejvyšší čas. Kdo to neodešle dnes, nebude mít 
započítané jako splněn, protože Vám zítra budu rozesílat možná řešení. 
 
út 7. 4. 
 

M 
 

str. 24/cv. 5 -  podle zadání napsat příklad a vypočítat – pozor správné opisování čísel a nuly 
 

Čj 
 

Doufám, že ses číslovky naučil a teď bez dívání se do tabulky nebo učebnice se ti podaří vypracovat 
následující cvičení, která si pozorně opiš do sešitu (nebo vytiskni a nalep) a vypracuj podle zadání. 
 
Podtrhni červeně číslovky určité a modře číslovky neurčité.  
Nad číslovky nadepiš jejich druh (Z – Ř – N – D). 
 
devět,    patnáct,    desátý,    několik,    dvoje,    paterý,    třikrát,    několikátý,    pět,    čtyřnásobný,    

několikerý,    mnoho,    několikrát,    dvacátý,    sedmnáct,    málo,    stý,    tisíckrát,    padesát,    

několikanásobný,    troje,    devatenáctý,    milion,    první,    tisíc,    několikátá,   dva,    padesátý,    

osmkrát,   pátá 



 

Telefonování 
 
1. Napište, jakými způsoby se dnes dorozumíváme na dálku? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________ 
 
2. Když někam voláme: 
a) nejprve se_________________________________ 
b) pak řekneme_______________________________ 
c) nakonec se_________________________________ 
 
3. Jakým způsobem se na dálku dorozumívali lidé v minulosti? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________ 
 
4. Znáš důležitější telefonní čísla? 
první pomoc –  _______ 
hasiči – _______ 
policie – _______ 
tísňové volání – ______ 
linka bezpečí – _______ 
 
5.  Hanička volá rychlou lékařskou pomoc. Oprav, jaké by mělo být  
      správné pořadí vět v telefonátu – to, co říká postupně Hanička. 
 

____ Počkám u ní, než přijedete. 
____ Bydlíme ve Stromové ulici číslo 6. 
____ U telefonu Hanička. 
____ Děkuji. 
____ Tetě je špatně. 
____ Dobrý den. 
____ Na shledanou. 
 

 



Chytrová 
 

Př í řodově da – Č lově k - Čhytřova  - 
chytřova@zsdolnikounicě.cz – 1. 4. – 7. 4. 2020 

středa 1. 4. 2020 

1. Přečti si v učebnici str. 43 – Dýchací soustava 

2. Pusť si video Byl jednou jeden život – dýchání :  https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE 

3. Nakresli si do sešitu obrázek ze str. 43, popiš ho. Nezapomeň na datum a nadpis ;-) 

4. Zápis pod obrázek: 

 přívod kyslíku do krve 

 odvod oxidu uhličitého z těla 

 dýchání díky dýchacím svalům 

Dýchací cesty 

 nosní dutina 

 hrtan 

 průdušnice 

 průdušky 

 plíce 

 

pátek 3. 4. 2020 

1. Jdi na internet: https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html, na této 

stránce klikni na        

        ← 

 

modrým napsané Dýchací soustava – výuková videa a prezentace, prohlédni  si prezentaci – celou. 

Na konci jsou videa, pusť si je. (Video Kouření a rakovina nefunguje.)  

2. Do sešitu napiš 6 vět o tom, co jsi viděl/a.  

3. Napiš mi, co si myslíš o kouření.  

 

 

 

Prosím o zaslání splněného úkolu z pátku 3. 4. na výše uvedený e-mail. Děkuji.  

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html

