
 

V. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN:   11. března – 20. března 2020 

 

Zadané úkoly jsou na období do 20. března, poté budou opět aktualizovány. 

S případnými dotazy se na mě obraťte přes elektronickou žákovskou knížku. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Do sešitu vypracovat cvičení z učebnice na str. 78 a 79 (už probrané učivo) 
V PS dokončit všechna chybějící cvičení až po str. 7 včetně 
Do malého PS „Procvičování pravopisu“ vypracovat cvičení na str. 36 a 37, 
dále dokončit všechna cvičení po str. 37, která nejsou hotová 
 
Do čtenářského deníku zapsat tři knihy (navyšujeme o jednu libovolnou 
knihu, dvě by již měly být zapsány) 
 
Sloh – popis známé osobnosti – do sešitu nalepit obrázek a popsat, stačí 
popis vzhledu 
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky Střelcové: 
 
Opakovat si slovní zásobu 4a, b – ústně i písemně 
 
Opakovat si určování času a do sešitu English napsat tyto hodiny: 
13:05, 18:30, 7:45, 14:50, 10:15, 15:35, 9:20, 20:10, 11:40, 16:55. 
 
V pracovním sešitě na str. 34 umět přeložit věty o Tracy a do sešitu English 
napsat alespoň 6 vět o sobě.  
 
PS po str. 34 
 
Založit si portfólio (složka a v ní euroobaly)!! 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 
 
Učit se slovíčka 4a, 4b – ústně i písemně. 
 
V pracovním sešitě si projít popřípadě dodělat všechna cvičení na str. 
30, 31. 
 
Do sešitu English napsat 5 vět o svém pokoji. Co tam mám a nemám 
pomocí slovesa HAVE GOT. 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Každý den vypočítat do sešitu tři libovolné příklady na dělení dvojciferným 
dělitelem, např. 459 716 : 24, včetně zkoušky správnosti 
Početník 1 – str. 26 a 27 (sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 
je učivo 4. ročníku) 
Početník 2 str. 17 – dokončit všechny slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď) 
V PS 2 – dokončit všechna cvičení po str. 21 (včetně geometrie) 

 



 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Vybrat si jednoho živočicha, napsat jeho rodové i druhové jméno, zařadit do 
organizmů, popsat ho (počet nohou, způsob stravování atd.), nakreslit jeho 
obrázek, dále zařadit tohoto živočicha do podnebného pásu, kde žije 
 
Při procházkách venku sbírat rostliny do herbáře 

 

VLASTIVĚDA                

 

Poválečný vývoj, od totalitní moci k samostatnosti 
Práce s učebnicí – pročíst od str. 45 po str. 48 a vypsat do sešitu 
nejdůležitější údaje 
Do sešitu splnit úkoly z učebnice str. 49 (skupinové úkoly plnit samostatně) 
 

 
 

INFORMATIKA 

 

 
Word – práce s textem 

- plakáty 

 


