
 

5. B - ZADÁNÍ ÚKOLŮ 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období:  4. 5. a 8. 5. 2020 

 
 

Včera jsem se skoro se všemi viděla a bylo to velmi milé setkání. Děkuji, že jste se přihlásili!! Bylo to 
super vás po tak dlouhé době zase vidět. Jste skvělí !!!! Už se těším na naše další setkání, na příští 
týden. Klidně si připravte i dotazy ohledně učení, vysvětlení nějakého učiva apod. 
 

Teď je ale čas na další úkoly .  
Vyhodnocení posílaných prací a online testů je v řešení. 
 

 
Po 4. 5. 
 
Čj 
 

Abyste nezapomněli také zdůvodňování, mám tu pro vás jedno malé „opáčko“. Následující spojení si 
opiš (nebo vytiskni a nalep), doplň a stručně zdůvodni svůj výběr – jako kdybys dělal opravu v diktátu. 
Každé spojení piš na zvláštní řádek, aby se ti to lépe kontrolovalo. 
 

Z  n ab íd ky  vyb er  a  d o p lň  sp rá vn ou  m ož nos t .   

S vé  ro zho dnu t í  s t ru čn ě  o dů vo dn i .  

i/y hb__tý slepýš  

i/y ps__ se honili                               

mě/mně rozu____l tomu  

ě/je všechno v__děl   

í/ý krásně kresl__   

í/ý u nov__ch aut  

ě/je ob__dnat si hru  

mě/mně modrá po____nka  

i/y těžké hlavolam__  

í/ý želv__ krunýř  

 
 

M 
 

Dnes nás čeká procvičování a opakování. Nelekni se čísla stránky, doopravdy to není chyba! 
 

uč. str. 24/cv. 7 – opiš a vypočítej zpaměti 
uč. str. 24/cv. 9 – slovní úloha – POZOR, upravuji otázky, abychom se v tom vyznali. 
Budeš počítat- řešit tři rovnice: 
 a) Kolik párů bot vyrobili ve 2. pololetí? 



 b) Kolik párů bot to bylo za celý rok? 
 c) Kolik kusů bot to bylo za celý rok? 
 
Aj 
 

PS str. 41/cv. 3 – opět je tu cvičení na poslech. Pokud si můžeš a jde ti pustit CD s poslechy, tak si toto 
cvičení zkus udělat podle poslechu.  
Pokud si CD nemůžeš pustit, tak si sám náhodně vyber, co by kdo mohl dělat a co ne (2 činnosti ano, 
2 ne). 
Pak podle toho, co jsi zjistil (vybral) napiš o každém věty. 
 
uč. str. 50/cv. 2 – u následujících vět máš udělat otázky.  
 

    př. 1 – You´re from Australia. (Ty jsi z Austrálie.) 
                Are you from Australia? (Ty jsi z Austrálie?) 
Do sešitu si můžeš psát jen začátky vět= první tři slova.  
Všímej si, že věty v angličtině mění pořadí slov, něco musí změnit nebo přidat. V češtině na to 
mnohdy stačí jen otazník, aby z věty byla otázka. 
 

Vl 
 

Pokračujeme procházkou českými dějinami. V minulých kapitolách se hlavně mluvilo o Rakousku, tak 
dnes se podíváme na naše území. 
 

učebnice str. 19 – 20/ kapitola 9 (pokud budeš chtít, tak si také přečti kapitolu 10)  
- přečíst si a podívat se na „Lva“. Tentokrát tam snad tolik nových slov nebude. Část některé kapitoly 
si opět přečti nahlas. Nebo to můžeš přečíst nahlas někomu doma.  
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230087/ díl č. 87 – Národní divadlo 
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230090/ díl č. 90 – Bouřlivý rozvoj vědy  
 
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230091/ díl č. 91 – Spolkový život v 19. století 
 
Út 5. 5. 
 

M 
 

Opět se vracíme v učebnici trochu zpět. 
 

uč. str. 23/cv. 8 – opiš a vypočítej. Pozor na zbytky! 
 

Do sešitu opiš (nebo vytiskni a nalep) a vypočítej následující příklady: 
 

1

2
  z 50 000 =      

4

6
  z 360 000  =  

3

5
  z 25 000  =  

2

4
  z 160 000 = 

 
2

3
  z 60 000 = 

3

10
 z 230 000 = 

Pokud budeš potřebovat, vypočítej si bokem písemně. Pozor na nuly a správné mezery. 

 
Čj 
 

A zase návrat ke slovesům, ale nečekej mluvnické kategorie. Opět budeš muset trochu zapátrat ve 
svých snad dobrých pamětech a znalostech. 
 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230087/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230090/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230091/


uč. str. 161/cv. 2 – do přísloví doplň vhodná slovesa. Do sešitu se napiš čísla 1. – 14. a k nim se 
připisuj JEN vhodná slovesa, který do přísloví patří. Piš čitelně, protože toto cvičení budu chtít poslat 
nejpozději do čtvrtka 7. 5. Uvádím vzor,  jak si máš věty očíslovat, abych se v tom pak vyznala. 

1. 8. 

2. 9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

6. 13. 

7. 14. 
 

 
St  6. 5. 
 

Aj 
 

Protože jsme skončili 4. lekci, ve škole by tě čekal kontrolní test. Ten si pro tentokrát nechám pro 
jinou třídu. Pro vás mám nachystaný online testík. Prosím vypracovat nejpozději do čtvrtka 7. 5. tj. 
do zítra. 
 

https://forms.gle/BhvJ9nT96SZ5XLap8  
 
A ještě si k tomu přidáš slovíčka lekce 5 A  ze str. 83 - obě části + si k nim přidáš ještě tyto 
4 předložky: in – v, on – na, next to – vedle, between – mezi dvěma.  
 

Kdo neví, co je „komoda“, může si najít obrázky na internetu. 
 
M – geometrie 
 

Minule jsem zadala převádění jednotek, dnes návrat k obvodům a obsahů čtverce a obdélníku. 
 

uč. str. 19/ cv. 5 – jsou tam dvě tabulky – pro čtverce a obdélníky různých rozměrů. V každém 
sloupečku (každý sloupec je jeden čtverec nebo obdélník) ale něco chybí. Tvým úkolem je si tyto 
tabulky do sešitu překreslit a doplnit chybějící údaje.  
První dva sloupečky v každé tabulce jsou jednoduché  – spočítáš jen obvod a obsah uvedených 
obrazců.  
Další sloupečky už jsou „zajímavější“. Tam už chybí i délky některých stran. S pomocí daných čísel by 
ses měl pokusit zjistit-vypočítat zbývající údaje. Pokud ti to nepůjde, tak to neřeš a počkej si, až pošlu 
řešení, kde bude i postup, jak k tomu číslo dojít. Věřím ale, že se hodně z vás to pokusí vyřešit, protože 
„nad vámi přece příklady z učebnice nemohou zvítězit“. 
 
 
Čt 7. 5. 
 

Čj 
 

uč. str. 156/cv. 2 – do sešitu vypisuj jen slova, ale ke každému piš stručné zdůvodnění=obhajobu 
svého rozhodnutí, např. přikaž – přikáže  
 
M 
 

Tak a zpátky na  str. 29 -  trochu si zopakujete vlastivědu v matematice. Však mě znáte, tuto stránku 
jsem přece nemohla přeskočit. Pro zajímavost tam jsou uvedeny některé světové přírodní rekordy. 
Jestli budeš mít zájem, zkus si je najít na internetu. Některé jsou hodně zajímavé. 
 

uč. str. 29 – dole jsou úkoly. Tebe se týkají pouze úkoly číslo: 
1 – popros někoho, aby tvé čtení kontroloval 
2 a 3 – vytvořit do sešitu pořadí světadílů.  Nemusíš si psát ta velká čísla. Piš jen názvy kontinentů. 
5 - spočítat 
+ navíc jeden úkol ode mě – zjistit rozdíl mezi nejhlubším a nejvyšším místem na světě 
 

https://forms.gle/BhvJ9nT96SZ5XLap8


Vl 
 

Dnes je tu opět online testík. Pro jeho vypracování platí stejné pravidlo jako minule. Takže k ruce 

učebnici, znovu si projít texty z pondělí, a co nejlépe vypracovat! Hodně štěstí při čtení . 
 

https://forms.gle/8g9LSW8jN13rGLYn8  
 
Tento test vypracovat nejpozději do pondělí 11. 5. 
 
Pá 8. 5. 
 

Opět je tu státní svátek, takže opět žádnou práci nezadávám. To je „fakt smůla“, že ty dva 
květnové svátky vyšly na pracovní den . 
 
 
 

https://forms.gle/8g9LSW8jN13rGLYn8


5. B Přírodověda – Člověk – Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz     – 4. 5. - 8. 5. 2020

středa 6. 5. 2020 Rozmnožovací soustava

Úkol č. 1:

Byl jednou jeden život – Zrození https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

Úkol č. 2:

Přečti si v učebnici Rozmnožovací soustavu str. 48 – 49.

Úkol č. 3:

Správně doplň  věty  a přepiš  je  do  sešitu.  Nezapomeň na nadpis Rozmnožovací  soustava,
datum 6. 5. 2020.          

Ženské pohlavní orgány se nazývají _________________, ve kterých dozrávají pohlavní buňky
zvané ________________.

Mužské  pohlavní  orgány  jsou  _______________,  ve  kterých  se  vytvářejí  mužské  pohlavní
buňky zvané ______________. 

Aby v těle matky vznikl zárodek, musí splynout ___________________se ________________.

Na konci  devátého měsíce po oplození  dochází  k  ________________,  kdy se narodí  nový
člověk.

Nápověda: vajíčko se spermií, vajíčka, varlata, vaječníky, porod, spermie

 pátek 8. 5. 2020 je státní svátek, tzn. volno od přírodovědy

V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, kontaktujte na výše uvedené e-mailové 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=8wnLt5PYh_c
mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz

