
 

5. B - ZADÁNÍ ÚKOLŮ 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 27. 4. a 1. 5. 2020 

 
 
Tak je to další dávka úkolů na příští týden.  
 

Opět musím poděkovat všem, kteří posílají splněné úkolů a vyplňují online testy. Jste skvělí !!!! 
Pochvala pro všechny, kteří se na tom podílí! Jen opět prosím prosím, pokud to bude alespoň trochu 
možné,  o dodržování termínů vypracovávání testů a odesílání vyžádaných splněných úkolů. Děkuji.  
 
Po 27. 4. 
 
Čj 
 

Takže jsme u sloves. Tak co, jak dopadlo vypisování a hledání sloves. Doufám, že se sám můžeš 
pochválit a říct si: „Jsem dobrej. Slovesa si na mě nepříjdou“. Tak uvidíme. 
 
Nejdříve ještě jedno malé opáčko, co určujeme u sloves - určování mluvnických kategorií u sloves – 
osoba, číslo, čas. Podívej se na video. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KazZUzbR2Wk  
 
Tak a teď si to vyzkoušíš do sešitu. Z následujícího cvičení si ale nejdříve budeš muset slovesa do 
sloupečku vypsat (to bude pro tebe určitě hračka). Pak u nich určit osobu, číslo a čas. Používej 
zkratky, jak jsme to dělali ve škole. 
 
Ten sousedův pes hrozně moc štěká. Kreslíte krásné obrazy! Slibuji vám to. Proč se nenaučila tu 

novou báseň? Malá koťata si hrála s klubíčkem. Moji rodiče budou zítra kupovat nové auto. Už jsme si 

domluvili zítřejší schůzku. Všichni odjíždí do školy autobusem. Kdy zazpíváš mou písničku? Malé dítě 

bude uklízet rozházené hračky. V lese se ozývaly hlasy různých ptáků. 

 

M 
 

Dnes nás čeká procvičování.  
uč. str. 28/cv. 1 – vypočítej si zpaměti, pozor na nuly 
 

Do sešitu vypočítej písemně následující příklady. Pozor na správné sepisování pod sebe. 
 

a) 824 911 + 5 348 009 
b) 37 781 407 + 642 841 
c) 87 340 529 – 764 338 
d) 4 182 843 – 97 349 
e) 42 782 600 + 9 999 + 87 
f) 5 271 370 + 842 + 19 648 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KazZUzbR2Wk


Aj 
 

PS str. 39/cv. 4 – z nabízených slov složit otázku k odpovědi, která je tam už napsaná. Pozor na 
správné pořadí slov v otázce.  
 
Protože jsme na konci 4. lekce, čeká vás krátké procvičování a opakování. 
PS str. 40/cv. 1 – podle vzoru slož otázku a napiš odpověď. Doufám, že vám tentokrát hodiny půjdou 
dobře .  
 
 

Vl 
 

Budeme pokračovat procházkou českými dějinami, i když v této době to pro české země nebylo 
jednoduché. Byli jsme součástí velké Rakouské říše, málem jsme přišli o naši řeč, o češtinu, a bylo toho 
mnohem víc. A o tom se dovíš něco víc dnes. 
učebnice str. 16 – 18/ kapitola 7 a 8 – přečíst si a podívat se na „Lva“. Je tam hodně nových slov, ale 
z toho strach nemusíš mít. Ber to jako procvičování čtení. Část některé kapitoly si klidně přečti nahlas. 
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230084/  díl č. 84 rok 1848 – Politické probuzení – „boj“ o 
osamostatnění českých zemí nebo alespoň o stejná práva. 
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230085/   díl č. 85 - abyste si udělali představu o životě 
v tehdejší době  
 
 
Út 28. 4. 
 

M 
 

Tak a dnes trochu více přemýšlení a možná pro někoho záhad. 
uč. str. 28/cv. 2 – tvým úkolem je tuto slovní úlohu vyřešit.  
                               Nemusíš to psát do „x“, ale jen dopočítat se konečného výsledku.  
uč. str. 28/cv. 3 – je to pokračování cv. 2. Tentokrát nemusíš vymýšlet příklady. Ty je nejen spočítáš, 
ale zkusíš přijít na to, co jsi vlastně těmito příklady vypočítal a ke každému příkladu si to do sešitu 
napíšeš. 
 
 

Čj 
 

 

Dnes je tu nové učivo. Ty už jsi na něj narazil ve videu nebo i v učebnici na straně 146. 
Jde o slovesný způsob. Takže u sloves budeme ode dneška určovat 4 mluvnické kategorie – osobu, 
číslo, způsob a čas. 
Určitě sis všiml, že jsem způsob napsala před čas. To proto, že u některých způsobů nebudeme čas 
určovat, takže to bude pak jednodušší. Nejdříve se podívej se na tabulku. 
 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230084/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230085/


  
 
Vidíš, že máme tři slovesné způsoby: 
 

Oznamovací – sloveso nám něco oznamuje. Může nám to oznámit v čase minulém, přítomném 
i budoucí. V oznamovací způsobu budeme určovat i čas.(Podobnost s větou oznamovací.) 
 

Rozkazovací – sloveso někomu rozkazuje, přikazuje, zakazuje, nařizuje apod. (Podobnost s větou 
rozkazovací.) Tento způsob můžeme použít pouze ve 2. os. č. jednotného (ty),  
                                                                                              1.  a 2. os. č. množného (my a vy) 
např. sloveso psát – ty piš, my pišme (pozor - píšeme by byl už způsob oznamovací), vy pište 
V rozkazovacím způsobu neurčujeme čas! 
 

Podmiňovací – děj by se mohl nastat, kdyby… . Velmi snadno ho poznáš, protože u slovesa (někde ve 
větě) musí být tvar bych, bys, by, bychom, byste, by (jsou to tvary slovesa „být“ právě 
v podmiňovacím tvaru. 
 
 
 
 
 
 
POZOR – Pokud by bylo u slovesa zájmeno se, si -,  ve 2. os. č. j. by došlo k úpravě: 
                                                                                                          např. (ty) by sis psal, (ty ) by ses díval!!!    
 
Pro zajímavost se podívej na video. Jde o souhrn o slovesech + nové učivo o slovesném způsobu. 
Třeba to bude pro některé z vás srozumitelnější.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=26pn88HttBs  
 
Omlouvám se, je to ode mě trochu více psaní. Jestli jsi to zvládl vše přečíst, „seš dobrej“! 
 
St  29. 4. 
 

Aj 
 

PS str. 68/cv. 2 – vyber a označ správnou možnost 
PS str. 68/ cv. 3 – přečíst si text a odpovědět (celou větou) na otázky 
 
M – geometrie 
 

Dnes opět žádná učebnice, žádné rýsování, ani žádný testík. Dnes jsou na programu převody jednotek.  
Buď si příklady opiš a vyřeš. Nebo si to vytiskni, nalep a vyřeš.  
 
 

např.  1. os. č. j. (já) bych psal 1. os. č. mn. (my) bychom psali 
 2. os. č. j. (ty) bys psal 2. os. č. mn. (vy) byste psal 
 3. os. č. j. (on) by psal 3. os. č. mn. (oni) by psali 
                   (ona) by psala                        (ony) by psaly 
                   (ono) by psalo                        (ona) by psala 

https://www.youtube.com/watch?v=26pn88HttBs


9 m =  cm  80 mm =  cm 

7 dm =  cm  9 000 mm =  cm 

200 cm =  mm  40 cm =  dm 

6 km =  m  700 000 cm =  dm 

6 000 cm =  m  300 cm =  m 

6 m 25 cm =  cm  50 000 cm =  m 

60 dm =  mm  60 dm =  m 

3 dm 8 cm =  mm  300 dm =  mm 

20 000 mm =  cm  56 000 m =  km 

160 m =  dm  4 000 m =  cm 

 
Čt 30. 4. 
 

Čj 
 

Tak a dnes opět žádná učebnice, ale tabulka na určování mluvnických kategorií u sloves. Už je tam na 
tebe nachystaný u způsob. (používej toto zkrácení – ozn., roz., pod,). Opět si tabulku můžeš, buď 
opsat, nebo vytisknout a doplnit. Slovesa nejsou  ve větách, tak to snad nebude o to složitější 
s určováním. 
 

 osoba číslo způsob čas 

cvič     

neuhodl bys     

mohli byste     

vyřídit     

budu chodit     

chtěl bych     

půjdeme     

procházel se     

pojďme     

není     

učily by se     

nedávají      

jsou     

 
M 
 

uč. str. 28/cv. 6 – slovní úloha vyřešit do „x“ a odpověď. Jsou dvě otázky →  budeš mít dvě rovnice 
a dvě odpovědi. 
 

uč. str. 28/cv. 8 – na písemné dělení nemohu zapomenout  - vypočítej 1. a 2. příklad 
 
Vl 
 

učebnice str. 18 – kapitola 8 – přečíst si a podívat se na „Lva“.  
 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230086/   díl. č. 86 – Vznik Rakouska – Uherska. 

 

Kontrolu, jestli pozorně čteš, si udělám až příští týden. 
 
Pá 1. 5. 
 

Je státní svátek, takže žádnou práci nezadávám. Určitě jsi z toho hooooodně smutný . 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230086/


5. B Přírodověda – Člověk – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 27. 4. - 1. 5. 2020

Vážení  a  milí  rodiče,  děti ,  prosím  přijměte  moje  poděkování  za
bezproblémovou  komunikaci ,  plnění  zadávané  práce,  odevzdávání  v
termínech . Velmi si vás všech vážím a obdivuji vás, že danou situaci zvládáte .

středa 29. 4. Močová soustava

Úkol č. 1: Přečti si v učebnici na str. 47 močovou soustavu.

Úkol č. 2: Popiš správně obrázek – ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice.

Úkol č. 3: Doplň věty s pomocí učebnice str. 47. 

Moč se tvoří v __________________.

Moč odvádějí z ledvin _____________.

Moč se hromadí v _______________________.

Moč odchází z těla ven ___________________________.

Úkol č. 4: Procvičuj https://chapes.cz/share.php?id=1095.

Úkol č. 5:

Byl jednou jeden život – Ledviny: https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg  .  

1 Chytrová

https://chapes.cz/share.php?id=1095
https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg
mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz


Do sešitu napiš 3 věty dle videa. Nezapomeň na nadpis a datum.

 Obrázek si vystřihni a nalep, nebo překresli do sešitu. 

 Věty o moči přepiš do sešitu pod obrázek. Nezapomeň na nadpis a na datum. 

 pátek 1. 5. 2020 je státní svátek, takže máš volno :-)

V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese. 

Děkuji.

2 Chytrová


