
5. B - ZADÁNÍ ÚKOLŮ 

Předměty: český jazyk – matematika – angličtina – vlastivěda 

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období:  8. 6. až 12. 6. 2020 

 
 

Tak tu máme další várku úkolů a učiva . Opět platí - Vy, co jste doma, pokud byste něčemu 
nerozuměli, klidně mi napište a můžeme se domluvit na online setkání, kde bychom si to vysvětlili. 
Můžete si se mnou domluvit osobní spojení. Ve škole už bych měla mít od 12:15 na vás čas. 
 
Minulý týden byl trochu klidnější na odesílání úkolů, tak to tento týden vynahradím! 
 
 

Tento týden toho budeš posílat víc. Můžeš některé úkoly poslat v jednom e-mailu. Jen si, prosím, pohlídejte 
termíny, do kdy mají být úkoly odeslané. 
 
 
Po 8. 6.   
 

Čj 
 

Procvičujeme podmět a přísudek. Připravila jsem vám dva odkazy na online procvičování. 
Je tam jisté časové omezení na den, takže si zkus nejdříve ten první a pak ten druhý odkaz. Ten první je lehčí. 
Aby ses nemusel  prokousávat, jak to dělat, tak tady máš malý návod: 
Klikni na to, co chceš určit a pak klikni ve větě na políčko. Kontrola - klikni vyhodnocení  a pak pokračuj na 
další. Některé věty jsou trochu delší, ale to by snad nemuselo vadit. 
 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven     lehčí 
 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-2-uroven/2443 střední 
 
 
M 
 

uč. str. 41/cv. 11 – slovní úloha – rovnice, výpočet, odpověď 
 

uč. str. 43/cv. 12 – 1. sloupec  - opiš zadání, pod zadání si písemně vypočítej pomocné výpočty a pak do 
zadání doplň konečný výsledek. Abych viděla, jestli jsi nezapomněl počítat, tak mi toto cvičení pošli 
nejpozději do středy  10. 6. 
 
Aj 
 

PS str. 48/cv. 2  – cvičení navazuje na cv. 1. Tvým úkolem je vytvořit otázky na to, jestli ty činnosti na 
obrázcích děti (pes) umí. A pak podle obrázku pravdivě odpovědět. 
Př. 1 – „Can Tom swim?“ (Umí Tom plavat?)  
                             – podle obrázku mu to moc nejde   →  odpověď „No, he can´t.“ (Ne, neumí.) 
                   
Vl 
 

A je tu slíbený online testík z období okupace a 2. světové války. Opět platí – vezmi si na pomoc učebnici 
a odpovědi hledej. Test je citlivý na nepřesnosti v psaní – to už jste si sami vyzkoušeli . Tak si dávej při 
psaní pozor. 
 

https://forms.gle/WYd3x5D7qVGEnrPa8  
 

Vypracovat nejpozději do středy 10. 6. 
 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven
https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-2-uroven/2443
https://forms.gle/WYd3x5D7qVGEnrPa8


A dostáváme se do období po 2. světové válce. Podívej se do učebnice na stranu 43, kde je mapa, jak to 
vypadalo ve střední Evropě po 2. sv. válce. Srovnej s mapou na str. 27 – střední Evropa po 1. sv. válce. 
Všimni si, že:  
- Československo na východě přišlo o část území  
- Německo je rozděleno na dva státy NSR a NDR 
- SSSR – to je dnešní Ukrajina  
 
Přečti si: 
uč. str. 43 – kapitola  „Zrod nového Československa“ -  snaha o obnovení státu.  
 

uč. str. 44 – kapitola 21 „Období komunistické vláda“  
a můžeš se podívat se na video: 
 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor-
151467  
 

 
 
Út 9. 6. 
 

M 
 

uč. str. 41/cv. 13 – slovní úloha – vyřešit (rovnici nemusíš) a  odpověď 
 

uč. str. 43/cv. 12 – 2. a 3. sloupec  - opiš zadání, pod zadání si písemně vypočítej pomocné výpočty a pak do 
zadání doplň konečný výsledek. (toto posílat nebudeš) 
 
 
Čj 
 
uč str. 177/cv. 3 b) – opiš a doplň. Pozor, dvě věty jsou trošku těžší: „Všichni….“ a „Ony…“. Ale doplnit je 
zkus. Tohle budeme vysvětlovat později. 
 

Tak a je tu online test na určování základních skladební ch dvojic. Vypracovat nejpozději do čtvrtku 12. 6. 
Než začneš pracovat, pozorně si každou větu přečti. 
 

https://forms.gle/fCtGfNZ2RLXAFLz69  
 
 
St  10. 6. 
 

Aj 
 

PS str. 41/cv. 6  – ze slov slož otázky a pak k nim přiřaď správnou odpověď 
Jsme na konci 5. lekce a budeme opakovat, protože se blíží kontrolní testík – příští týden. 
 

Uč. str. 60/cv. 1 – opakování předložek - do sešitu si psát jen doplněná slova. 
  
M – geometrie 
 

Dnes ještě zůstaneme u geometrických těles. 
uč. str. 46 – cv. 1, cv. 2, cv. 3 – vypracovat do sešitu podle zadání. Na str. 46 ve cv. 4 a na str. 47 ve cv. 2 máš 
nápovědu – jsou tam modely krychle i kvádru, tak se ti snad cv.1 a cv. 2 podaří splnit. 
 
 
Čt 11. 6. 
 

Čj 
 

Doufám, že jsi nezapomněl, jaké máme druhy podmětů. Dnes je ale nebudeš muset vyhledávat, ty je budeš 
muset vytvořit. Uvidíme, jak ti to půjde. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor-151467
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor-151467
https://forms.gle/fCtGfNZ2RLXAFLz69


uč. str. 181/cv. 2 – platí zadání. Opíšeš a doplníš do sešitu. A protože tohle cvičení má více řešení, tak mi je 
nejpozději do pondělí 15. června pošleš, abych si početla, co jste vymysleli . Můžeš to poslat současně 
s úkolem, který budeš vypracovávat zítra, v pátek. 
 
M 
 

Dnes bychom se měli seznámit s porovnáváním desetinných čísel. Než se pustíš do úkolu, mám tu pro tebe 
nějaká videa, která by ti mohla pomoci toto učivo pochopit. Strany  ve videích neřeš, ty si dávej pozor na 
vysvětlování. 
 

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-54/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-T1Ybpum9qY  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9bhp3o5V-xc    
 
Tak a teď si do sešitu udělej z uč. str. 42/cv. 3 – opiš a doplň znaménka pro porovnávání. 
 

uč. str. 43/cv. 15 – slovní úloha – vyřešit a odpovědět 
 
Vl 
 

Přečti si: 
uč. str. 46 – kapitola 22 „Od totality k demokracii“  

– krátký pokus o změnu k lepšímu životu v Československu.  
 

a můžeš se podívat se na videa: 
 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-
21-srpen-151617   
 
A je tu také jeden pracovní  list – pokus se správně roztřídit, co patří k demokracii a co k totalitě 
List si můžeš vytisknout a  pomocí šipek roztřídit. Klidně si ven doma někoho na pomoc a můžete si o tom 
i popovídat. (Možná, že někdo znáte seriál „Vyprávěj“.) 
 

DEMOKRACIE 

cenzura 

TOTALITA 

do voleb vstupují všechny přihlášené strany 

zabavování majetku  

možnost studia pro všechny v ČR i 

v zahraničí 

náboženská svoboda 

právo vlastnit majetek 

pronásledování věřících občanů 

vláda jedné strany 

možnost cestovat po světě 

uzavřené hranice 

věznění a popravy politických odpůrců 

svoboda podnikání 

vláda zástupců zvolených ve svobodných 

volbách 

svoboda projevu 

zákaz soukromého podnikání 

znárodnění majetku 

 
 
 
 

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-54/
https://www.youtube.com/watch?v=-T1Ybpum9qY
https://www.youtube.com/watch?v=9bhp3o5V-xc
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-srpen-151617
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-srpen-151617


Pá  5. 6. 
 
M  
 

Teď uvidíme, co jste si zapamatovali za včerejška . 
 

uč. str. 44/cv.3 – opiš a doplň znaménka pro porovnávání 
uč. str. 44/cv. 5  - do sešitu vypravovat podle zadání 
 

Abychom také nezapomněli na zlomky ! Naštěstí u následujícího cvičení máš „modrou“ nápovědu. 
uč. str. 43/cv. 13 – opiš a vypočítej  
 

 
Čj 
 
uč. str. 183/cv. 6 – do sešitu opíšeš (čitelně) a doplníš vhodné podměty, kterými budou podstatná jména 
v množném čísle!!!  A protože tohle cvičení má také více řešení, tak mi je nejpozději do pondělí 15. června 
pošleš, abych si početla, co jste vymysleli . Můžeš ho poslat současně s úkolem, který jsi vypracoval včera.  
 
Aj    
 

uč. str. 62/cv. 2 – do sešitu opiš slova a podle plánku očísluj 
 

PS str. 69/cv. 2 – podle textu najít a napsat odpovědi na otázky 
 

PS str. 69/cv. 3 – do textu vhodně doplnit slova z nabídky 
 
 
           



1 

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

5. B Přírodověda – Mimořádné události -  Chytrová – 
chytrova@zsdolnikounice.cz – 8. 6. - 12. 6. 2020 
 

středa 10. 6. 2020  

Dnes se seznámíme s mimořádnými událostmi, které mohou nastat v našem životě. Ale pozor, 

nemyslím tím oslavu narozenin nebo rande.  

 

Úkol č. 1: 

Do sešitu si napiš slovní spojení MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST. K tomuto slovu si vytvoř 

myšlenkovou mapu. Nezapomeň na datum 10. 6. 2020. 

 

Úkol č. 2: Přečti si článek. 

 

Mimořádné události jsou takové, které vznikají škodlivým působením sil a jevů vyvola-

ných činností člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují životy velkého množství 

lidí, zdraví, majetek nebo životní prostředí, ať už ve škole, čtvrti, obci, či na území celého 

kraje nebo státu. Tato mimořádná událost, zejména pokud je ohroženo větší území, může 

přerůst v krizovou situaci a může být vyhlášen některý z krizových stavů. Zvláštním 

druhem krizové situace je stav, kdy by naše země byla napadena nepřítelem nebo někdo za-

útočil na svobodu a demokratické základy našeho státu.  

Pod pojmem mimořádná událost si většina lidí představí povodně, které nás sužují po-

měrně často. Může však jít i o velké mrazy, sucha, epidemie, chemické havárie, jaderné 

havárie nebo výpadky dodávky elektřiny či vody apod. V krajních případech by mohlo dojít i 

k narušení chodu celého státu třeba velkými demonstracemi, stávkami nebo migrační vlnou 

velkého rozsahu. Zcela krajní krizovou situací je pak válečný stav, kdy je nutné se bránit 

proti útoku cizího státu.  

Všechny mimořádné události řeší složky integrovaného záchranného systému (IZS). 

Jde zejména o ty základní: Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (zejména jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce), poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie 

České republiky, ale pomáhají i takzvané ostatní složky IZS, např. nemocnice, dopravní 

podniky, vodárny, stavební firmy nebo neziskové organizace, jako je Český červený kříž. Při 

mimořádné události je ale povinnost poskytnout pomoc stanovena pro každého, koho o to 

příslušníci IZS požádají. Pro potřeby obrany před cizími nepřáteli je pak připravena 

Armáda ČR. 

 

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

Úkol č. 3: Pro uložení nových informací do hlavičky mrkni na video z Youtube – Co jsou to 

mimořádné události? (4:26): https://www.youtube.com/watch?v=qRLkzoXikag. 

 

 Pro zájemce o téma mimořádných událostí doporučuji příručka Mladý zdravotník  

https://www.cervenykriz.eu/cz/edicedeti/MZ-2017.pdf  

 

pátek 12. 6. 2020 

TEST - GOOGLE FORMULÁŘE: https://forms.gle/GMv4sY5fH3hYrVBJ6 

 

 Vyplněný test odešlete nejpozději do 14. 6. 2020. 

 Výsledek bude zahrnut do hodnocení za měsíc květen. 

 

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

Ať se daří!          Děkuji . Chytrová 

 

mailto:chytrova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=qRLkzoXikag
https://www.cervenykriz.eu/cz/edicedeti/MZ-2017.pdf

