
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 23. března  2020 – 27. března 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 27. března, poté budou opět aktualizovány. 
S případnými dotazy se na mě obraťte přes elektronickou žákovskou knížku. 
Vážení rodiče, milí žáci. Máme za sebou první část naší Domškolácké výuky. Moc, moc všem děkuji za 
spolupráci a obrovsky si vážím toho, jak to všechno zvládáte. Cením si toho, že jste zodpovědní. 
Věřím, že to, co bude třeba, společně dokážeme. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ 

A B C 

Pondělí 23.3 2020 
1. otevřít odkaz, stáhnout a podívat se na prezentaci http://dumy.cz/

material/12807-slovesa 
2. uč. str. 81/cv 1 - vypsat do sešitu slovesa z textu 
3. Přečíst modrou tabulku na str. 81 uprostřed 
4. uč. str. 81/cv. 3 - ústně 
5. uč. str. 81/ modrá tabulka dole - vše, co známe o slovesech - přečíst, 

zopakovat 
6. PS str. 8/cv.1 ( máte doplněno, dokončit zbylé úkoly, vše byste měli znát 

- není to nové učivo!!) 
Úterý 24.3.2020 
1. Přečíst modrou tabulku str. 82 
2. uč. str. 83/ cv.6 celé do sešitu  
3. zopakuj si, co jsou zvratná slovesa 
Středa 25.3.2020 
1. uč str. 83/cv. 8 - celé do sešitu 
2. uč str. 84/modrá tabulka (horní) přečíst 
3. http://dumy.cz/material/4507-slovesny-zpusob 
4. PS str.8/cv.1,2 
Čtvrtek 26.3.2020 
1. Tvary oznamovacího způsobu - přečíst modrou tabulku uč. str. 84/ čas 

přítomný 
2. uč. str. 84/cv1 celé do sešitu 
3. PS str. 9/cv.1(ne c,d) 
Pátek 27.3.2020 
1. uč str. 85/cv.5 - celé do sešitu 
2. PS str. 9 dokončit všechna cvičení 

Sloh - Napište (můžete i na počítači), nafoťte, natočte, 
nakreslete, jak se vám všem doma daří a pošlete na mail: 
kozankova@9zszlin.cz 
Pomocné otázky: 
1. Jak se teď cítíš? 
2. Učíš se doma rád/ráda? 
3. Rozumíš zadané práci do školy? 
4. Jak si zvládneš rozdělit práci na úkolech? 
5. Kdo ti doma pomáhá a zaslouží si pochvalu? 
6. Co jiného bys mi chtěl/a říct nebo napsat.

+

http://dumy.cz/material/12807-slovesa
http://dumy.cz/material/4507-slovesny-zpusob
mailto:kozankova@9zszlin.cz


Skupina Mgr. Fojtíkové 

Plán domácí výuky od 23. 3. do 27. 3. 2020 - Anglický jazyk V. 
A 
- skupina Fojtíková 

1. Procvičovat si slovní zásobu 4a, b. 
2. Učebnice str. 42 – podívat se na obrázky a až k. Přečíst si 

a ústně si přeložit, jak vypadá Pradeepův den. 
3. Na webových stránkách https://elt.oup.com/student/

project/?cc=cz&selLanguage=cs si najít Project 1 a 
 v lekci 4 (Unit 4) udělat v části Vocabulary: Exercise 1: 
Time a Exercise 2: Activities. Dále si v lekci 3 (Unit 3) 
zahrát hry: Games (pro Dolphin Fun používám šipky a 
mezerník, v Go to school píšu slova). 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – 
fojtikova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. 
Ať se vám samostudium daří. 
                                                                                           
                   Mgr. Marcela Fojtíková 

Skupina Mgr. Střelcové 

Stále opakovat si slovní zásobu 4a, b – ústně i písemně 
  
Na mail  zašlu pracovní list – určování času (pokud nemáte 
možnost list vytisknout nebo stáhnout, zapište časy na 
hodinách do sešitu) 
  
Uč. str. 42/2 přečíst (nahlas), přeložit 
             43/3b (do sešitu AJ – pokud ještě nemáte 
vypracované) 
  
PS po str. 34 
Prosím o zaslání mailových adres na mail:  
strelcova.blanka9@seznam.cz

ANGLIČTINA 

,  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


MATEMATIKA 

1 2 3 

Pondělí 23.3.2020 
1. Vypočítej do sešitu 947316:56= 
2. Video na smíšená čísla https://www.youtube.com/watch?

v=iE7ZvUOmEdE 
3. PS str. 22/ šedá tabulka 
4. PS str. 22/cv.3 - převod zlomku v metrech na cm - dělali jsme a potom 

dopočítat 
5. PS str. 22/cv.4 ( nejsprve sčítání, potom dělení) 

Úterý 24.3.2020 
1. vypočítej do sešitu 948514:21= 
2. zapiš do sešitu zlomky jako smíšená čísla 29=          14=          15= 
                                                                         5              8              4 
3. PS str. 25/ šedý sloupec 
4. pustit video https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU 
a ještě https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q 
5. PS str. 26/ pročíst šedou tabulku 
6. PS str. 26/cv.1 

Středa 25.3.2020 
1. do sešitu zapiš 10 libovolných desetinných čísel 
2. do sešitu vypočítej 713246:59= 
3. http://dumy.cz/material/9030-desetinny-zlomek-a-cislo - podívat se na 

video a potom pracovat dál 
4. PS str. 27/cv1 
5. PS str. 27/cv2,3                 

Čtvrtek 26.3.2020 - geometrie 
1. podívat se na video https://www.youtube.com/watch?v=2xptg_r_ZwA , 

potom narýsovat do sešitu čtverec ABCD, jehož úhlopříčka AC=8cm. 
( zápis, náčrtek, narýsovat) 

2. Vše z pracovního sešitu str. 33/cv. 1,2,3, 4 narýsovat do sešitu 
3. Najdi a zopakuj si vzorečky pro obvod obdélníku a čtverce. 

Pátek 17.3.2020 
1. PS str. 28/cv. 1,2 - opakování toho, co dělali ve středu 
2. podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0 
3. PS str. 28/ šedá tabulka - přečíst 
4. PS str. 28/ cv.3 a PS str. 29/cv.1 
5. PS str. 28/cv.4

https://www.youtube.com/watch?v=iE7ZvUOmEdE
https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU
https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q
http://dumy.cz/material/9030-desetinny-zlomek-a-cislo
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Přírodověda 24.3.2020 
1. Zapiš si zápis 
ŽIVOČICHOVÉ 
1. OBRATLOVCI - mají kostru, jejímž základem je páteř složená z 

obratlů 
Obratlovce dělíme do skupin: 
a) ryby - žijí ve vodě, tělo pokryté šupinami, dýchají žábrami 
b) obojživelníci - žijí na souši, dýchají plícemi, ale vajíčka kladou do 

vody - larvy ve vodě žijí a dýchají žábrami 
c) plazi - dýchají plícemi, tělo pokryté šupinami 
d) ptáci - tělo pokryté peřím, přední končetiny = křídla, dýchají plícemi 
e) savci - patří sem i člověk, mláďata sají mateřské mléko, dýchají plícemi  
2. BEZOBRATLÍ - nemají kostru, nejpočetnější třídou je hmyz 
2. pro připomenutí společných znaků - video - https://
www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc 
3. přečíst v učebnici str. 53/ celá 

Přírodověda 27.3.2020 
1. zápis do sešitu 
ČLOVĚK 
ČLOVEK SOUČÁSTÍ PŘÍRODY 
SPOLEČNÉ ZNAKY S OSTATNÍMI ŽIVOČICHY 

- člověk je součástí živé přírody 
- patří do skupiny živočichů - obratlovců - savců 
- člověk má společné znaky života s ostatními živočichy: 

dýchá, přijímá potravu, vylučuje odpadní látky, 
rozmnožuje se, roste a vyvíjí se, volně se pohybuje a 
reaguje na okolní prostředí. 

2. uč str. 54/55 přečíst ( po kostru) 
3. nakreslit nebo vytisknout lidskou postavu a popsat podle žluté tabulky 
str. 54 nahoře 
4. pustit si video https://decko.ceskatelevize.cz/video/e419234100061013 

Herbář stačí dokončit po Velikonocích :-)

PŘÍRODOVĚDA 

,
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Vlastivěda 23.3.2020 
1. uč. Str 6 - přečíst 
2. podle pracovního listu (vytisknou) nebo jen vypsat kraje a krajská města 

http://www.mapaceskerepubliky.cz/slepa-mapa-cr 
3. zápis 
Kraje 

- centrem každého kraje je krajské město, sídlí zde krajský úřad 
- území ČR je rozděleno na 14 krajů 
- menší obce spravují obecní úřady nebo městské úřady 
- ve velkých městech magistrát a úřady městských částí 

Vlastivěda 25.3.2020 
1. uč. Str.7 - přečíst - Hlavní město Praha 
2. http://dumy.cz/material/95372-hlavni-mesto-praha - podívat se 
3. zapsat zápis 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

- leží ve středních Čechách 
- členitý povrch 
- protéká řeka Vltava 
- zemědělství není ve městě rozšířeno 
- průmysl: cestovní ruch, potravinářský, 

strojírenský 
4. a na závěr něco z Prahy od Wizarda https://
www.ceskatelevize.cz/porady/10123499335-zahady-toma-
wizarda/315292320070012-zahada-dinosauri-stopy/video/
Odstavce, odsazení, úprava textu.

INFORMATIKA 

+

VLASTIVĚDA                

,
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