
ZADÁNÍ ÚKOLŮ 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@dolnikounice.cz 

období: 25. – 31. 3. 2020 

 

Toto je 3. sada úkolů a učiva. Součástí je i pracovní list – z každého předmětu něco, abych věděla, jak 

Vám to jde. Tento list mi vyplněný, ofocený nebo oskenovaný nejpozději v sobotu 28. 3. 2020 pošli zpět. 

Pokud by byl problém s jeho vytisknutím, můžeš úkoly udělat na papíry a ty mi ofocené poslat zpět. 

V zadání budu po týdnu střídat čtení a sloh. Čtení vlastně trénuješ, když si musíš přečíst zadání úkolů. 

Vlastivěda bude 1-2 krát týdně. 

 
st 25. 3.  
 

M - Geometrie – část pracovního listu – rýsování a vypočet obvody a obsahy. 
 
Aj – vypracovat  část pracovního listu – opakování učiva 
 
 

Čt 26. 3.    
    
Čj – vypracovat  část pracovního listu – opakování učiva 
 
M – vypracovat  část pracovního listu – opakování učiva  

Vl –  připomenutí si znalostí ze 4. ročníku – historická část  
         Úkol - vypracování úkolu v pracovním listu – pokud něco nebudeš vědět, tak to vynechej 
                                             
           

Pá 27. 3. 
 

M – dnes se pustíš do velkých čísel – čísel větších jak 1 milion. Nemusíš se jich ale bát.  
                                            Je to jen více číslic, ale pracuje se s nimi stejně jako s čísly do milionu. 
        uč.  str. 21/cv. 1, 2 – jejich správné čtení – pro nápovědu se podívej na barevnou tabulku 
                str. 21/cv. 3 – čísla napsaná slovy napsat do sešitu číslem  
                           – nejdříve si zadání přečti, ať jsou mezery mezi číslicemi (miliarda, milion, tisíc) na správném místě 
                              Pro zajímavost si přečti cv. 5. 
 

       Až budeš mít někoho doma, popros ho, aby ti nějaká velká čísla nadiktoval, aby sis to mohl(a) vyzkoušet,  
       jak by ti to šlo. 
                
 Čj – popros někoho, aby tě ústně vyzkoušel z druhů zájmen a z toho, že u každého umíš vyjmenovat,  
        které kam patří. 
 

Dnes tě čeká něco složitějšího a to je pravidlo  „mě – mně“ – tvar osobního zájmena „já“ (uč. na str. 12). 
Pro zapamatování náš tyto možnosti: 
- buď se naučíš, že ve 2. a 4. pádu se používá MĚ a ve 3. a 6. pádu MNĚ - ale to musíš umět dobře pádové otázky 
   a správně se ve větě zeptat. 
                např. viděl mě (viděl koho, co) – 4. pád, proto Mě 
                           šel ke mně (ke komu, čemu) – 3. pád, proto MNĚ 
- nebo si můžeš ve větě říct místo toho tvar slova pán. 
               např. viděl mě (viděl pána) – pána je krátké slovo, proto jen mě 
                         mluvil o mně (mluvil o pánovi ) – pánovi je delší slovo než pána, proto je tam mně  
 

Možná ti někdo poradí ještě jiný způsob. Pokud bude fungovat a budeš doplňovat správný tvar, tam to bude OK. 
  



Tak a teď si zkus do sešitu napsat a doplnit (mě-mně)  část cv. 4 a) z učebnice str. 124. (Posviť … bude.). Je to asi 3 
a kousek dalšího řádku. 
 
 
Aj – PS str. 36/cv. 1 – popis činností na obrázcích 
        PS str. 36/cv. 2 – ze cvičení 1 doplnit tabulku: 
                                                  co se hraje (play) – co má před sebou sloveso „go“ – co se sbírá (collect) 
 
Čj – sloh/čtení – str. 93/ cv. 5 – minulý týden jsi měl ke každému druhu knížky  doplnit 2 - 3 knihy. Prosím                 
                                            o ofocení, nebo připsání k pracovnímu listu splnění tohoto úkolu, a poslání na můj email. 
                                            Než to ofotíš, připiš k němu své jméno. Můžeš ho ofotit společně s úkolem, který máš 
                                            splnit v úterý, a oba je poslat současně. Děkuji. 
 
 
Po 30. 3. 
 
Čj –  Po  víkendu  si zopakuj pravidlo pravopisu MĚ – MNĚ a do sešitu si zkus napsat 2. část cv. 4/str. 124.  
 
M – uč. str. 22/ cv. 3 – do sešitu čísla na každém řádku seřaď a napiš od nejmenšího po největší. 
        uč. str. 22/cv. 6 – opiš a vypočítej písemně – pozor na opisování, ať „nevoláš na špatné číslo“!! 
 
Aj – uč. str. 44/cv. 2 – přečti si fialový rámeček (č. 1)  
                                                               – do sešitu přelož do češtiny a přiřaď tři vhodná písmena obrázků 
 
Vl -  učebnice 3. díl – Obrazy z novějších českých dějin (snad se ti ho podařilo najít ). 
- přečíst si z učebnice str. 4 - 1. kapitolu (připomenutí doby, kterou se  vloni končilo) 
- podívat se na krátké video – Dějiny udatného českého národa – díl č. 72 
 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230072  
 
Út 31. 3.  
 
M – uč. str. 23/cv. 1 – opiš a porovnej 
        uč. str. 23/cv. 2 – opiš a vypočítej  
        uč. str. 23/cv. 10 – slovní úloha – řešení do „x“ a odpověď 
               
Čj – uč. str. 124/cv. 5 a) – opiš (bez chyb)  1. – 3. řádek a číslem urči druhy slov. 
 
Čj – čtení – minule jsem zadala trochu delší článek, ale byl na dva dny. Tak dnes něco kratšího.  
 

      čítanka str. 11 – přečíst si článek. Do sešitu si pod sebe napsat následující slova a co nejstručněji je zkusit 
                                   vysvětlit. Můžeš to zkusit sám, někde vyhledat,  nebo někoho požádat.                           

                                 „seštelovat, suma sumárum, cifra, licitovat, disputace, kolegium, penzum“ 

 

Hodně by mě zajímalo, jak se ti podaří tento úkol splnit. Až si ho podle řešení zkontroluješ a opravíš, prosím, uveď 
u něho své jméno, ofoť mi ho a pošli na můj e-mail do čtvrtka 26. 3. 2020. Děkuji. 
      
  
 

 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230072


příjmení: _____________________________   třída: _____________ 
 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 
Vyučující: Božena Šafářová 
e-mail: safarova@dolnikounice.cz 
období: 11. – 24. 3. 2020 
 

M – geometrie (25. 3.) 
 

1. Narýsuj čtverec ABCD: a = 5 cm. Vypočítej obvod a obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Narýsuj obdélník EFGH: e = 7 cm a f = 30mm. Vypočítej obvod a obsah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aj (25. 3.) 
 
1. Doplň do vět správnou předložku „at/on“ a věty přelož do češtiny. 
 
A- I get up                  ten to eight. 

  ________________________________________________________ 

B -                   Saturday I have breakfast in the kitchen. 

 

C - I take the bus to school                  twenty-five past eight. 

  ________________________________________________________ 

D - I play the piano                  Saturday morning. 

  ________________________________________________________ 

E - Lessons start                  nine o’clock. 

  ________________________________________________________ 

F - I watch my favourite show                  quarter past four. 

  ________________________________________________________ 

2. Slovy anglicky napiš, kolik které hodiny ukazují (nápověda uč. str. 40). 
 

          A                  B                 C                   D                 E                   F 

     
 

A It´s _______________________________________________ 

B It´s _______________________________________________ 

C It´s _______________________________________________ 

D It´s _______________________________________________ 

E It´s _______________________________________________ 

F It´s _______________________________________________ 

 



Čj  (26. 3.) 
1. Doplň do vět správný tvar sebou nebo s sebou. 
 

Hráči měli mezi ______________ i dorostence. Přineste si ______________ 

obuv na přezutí. Zavřete za ______________  dveře. Na procházku beru 

______________ našeho pejska. Nevzal jsem si ______________ klíče.  

Hodil ______________ na postel a hned usnul. To přece není samo 

______________, to někdo udělal schválně. Máš ______________ tramvajenku? 

Vezmi si ______________ peníze na vstupné. Nevrť ______________. 
 

 

2. Urči druhy zájmen – používej zkratky. 
 

nikdo ty 

sám svůj 

můj který 

každý čí? 

takový někdo 

my její 

žádný ona 

kdo čísi 

leckdo tento 

 
3. Doplň chybějící písmen.a 
 

Mal___ kluc___ donesli  str___čkov___ své v___nikající v___svě___čení. 

Na v___chá___ce se rodiče setkali s m___l___m___ přátel___. Ob___vil 

jsem cestu do ___strav___. Zapom___l narýsovat pravo___hl___ 

troj___helník. 

 

M (26. 3.) 
Volné místo je na pomocné výpočty. 
 

1. Vyřeš pyramidu - klíč je  A · B 
 

          

         
    24  35  

  4   7 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vyřeš tabulku. 
V obchodě měli výprodej zboží. Předloňské zboží zlevnili na čtvrtinu ceny 
a loňské zboží o čtvrtinu ceny. Vypočítej nové ceny zboží. 
 

předloňské zboží  loňské zboží 

původní cena po slevě  původní cena po slevě 

halenka  560 Kč   tričko 128 Kč  

svetr 820 Kč   sukně 760 Kč  

kalhoty 1 000 Kč   šaty 1 840 Kč  

sako 1 640 Kč   kostým 2 800 Kč  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vl (26. 3.)  
1. Utvořit dvojice historických postav – označit číslem, kdo ke komu patří. 
     Pozor – někdo nemusí mít jen jedno číslo. 
2. Do posledního sloupce k číslu napiš, v jakém vztahu tyto osoby(věci) byly 
    např. otec – syn apod. 
           

        
číslo 

vzájemný vztah osob 
stejného čísla 

 

1. Anežka Česká             

2. Anna Falcká                

3. Anna Svídnická          

4. Blanka z Valois          

5. Božena                           

6. Alžběta  

7. Pomořanská    

8. Eliška 

     Přemyslovna      

9. Jitka                                

10. Kosmas                                     

11. Libuše 

12. Ludmila 

13. Metoděj 

14. Václav 

 

 

_____ Boleslav 

_____ Bořivoj 

_____ Břetislav 

_____ Jan Lucemburský 

_____ Karel IV. 

_____ Konstantin 

_____ Kronika česká 

_____ Oldřich 

_____ Přemysl 

_____ Přemysl Otakar I 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

  

  

  

 
 



Chytrová 
 

Přírodověda – Člověk - Chytrová - 

chytrova@zsdolnikounice.cz – 25. 3. – 31. 3. 2020 

Děkuji všem, kteří mi zaslali mailem ukázky činností svých dětí. 

středa 25. 3. 2020 

1. Podívej se na video Byl jednou jeden život – Kůže (13/24) 

https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc 

 

2. Přečti si v učebnici Kůži na str. 43 

 

3. Napiš si do sešitu zápis: 

 

Kůže 

 

 kryje a chrání povrch těla 

 rostou z ní chlupy, vlasy, nehty  

 potní žlázy – pot – zbavování vody, škodlivých látek, ochlazuje 

 vrstvy mají různou tloušťku 

 

4. Překresli obrázek Průřez vrstvami kůže pod zápis do sešitu. 

 

pátek 27. 3. 2020 

1. Ověř si svoje znalosti: 

https://forms.gle/rwn8rocF4Nrxxd1C9 

2. Pusť si video:  Byl jednou jeden život – Svaly a tuky (20/24) 

https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4 

3. Napiš si do sešitu, co nového ses z videa dozvěděl/a. Minimálně 3 věty.  

 

 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc
https://forms.gle/rwn8rocF4Nrxxd1C9
https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4

