
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 30. března  2020 – 3. dubna 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 3. dubna , poté budou opět aktualizovány. 
S případnými dotazy se na mě obraťte přes elektronickou žákovskou knížku. 
Prosím všechny rodiče, aby se pokusili denně přihlásit na elektronickou žákovskou knížku. Posílám 
tam aktuální informace. 
Vážení rodiče, milí žáci. Máme za sebou druhou část naší Domškolácké výuky. Opět chci poděkovat za 
spolupráci. Je super, že jsme si našli společnou cestu, která je pro nás všechny v této situaci 
snesitelná a přínosná. Cením si toho, že jste zodpovědní a pomáháte dětem s domácí výukou. Věřím, 
že to, co bude třeba, společně zvládneme.  
Vím, že někteří nemají možnost tisknout materiály, proto se je snažím zadávat minimálně. Pokud už věc 
k tisku zadám, vždy je tam i varianta, jak se zachovat, když tiskárnu nemáte. 

Kopíruji zprávu z webových stránek školy:  
Výdej pomůcek žáků 1. stupně - I. A, III. A, IV. A, IV. B, V. A, V. B 

pondělí 30.3.2020  14 - 16 h

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM?

+



JAZYK ČESKÝ 

A B C 

Pondělí 30.3.2020 
1. http://dumy.cz/material/31378-slovesa-10-jsem-sem-jsi-si - projít si 

prezentaci 
2. uč. str. 85/cv.4 - napsat do sešitu 
3. http://dumy.cz/material/125597-casovani-sloves-cas-budouci - projít 

prezentaci  
4. uč. Str. 86/ přečíst modrou tabulku 
5. Vyčasuj si ústně slovesa psát a přepsat v budoucím čase  
6. PS str. 10/cv.1 
Úterý 31.3.2020  
1. uč. Str. 87/cv2a) do sešitu napsat pouze slovesa do sloupečků - text 

neopisovat 
2. PS str. 10/cv.2 
3. Procvičování pravopisu str. 46/celá - opakování učiva 
Středa 1.4.2020 
1. uč str. 87/cv.4 přepsat do sešitu 
2. PS str. 10/cv.3 - celé 
3. https://www.youtube.com/watch?v=Ybq_sadnHfA 
4. Procvičování pravopisu str.47/ 1. sloupec 

Čtvrtek 2.4.2020 
1. uč. str. 87/cv. 5a,b - přepsat do sešitu 
2. PS str. 10/cv. 4a) 
3. Procvičování pravopisu str.47/ 2. sloupec 
Pátek 27.3.2020 
1. Procvičování pravopisu str. 47/ 3. Sloupec 
2. uč str. 88/ přečíst obě modré tabulky 
3. http://dumy.cz/material/37835-slovesa-cas-minuly - pro zopakování 

minulého času 
4. uč. str. 88/cv.2 - napsat do sešitu 
5. PS str. 11/cv.2,3  

Sloh - blíží se Velikonoce a mne by zajímalo, co vše o nich 
víte. NEHLEDEJTE NA NETU, ZKUSTE SE ZEPTAT DOMA. 
Pokud odpověď nevíte, napište - nevím. Svou práci mi 
pošlete na mail: kozankova@9zszlin.cz 
Otázky: 
1. Proč se slaví Velikonoce? 
2. Máš rád/a Velikonoce? 
3. Co víš o tomto svátku? 
4. Znáš nějakou velikonoční tradici? 

- prosím o dopovědi celou větou. 

Dobrovolný úkol do čtení - zkuste vyhledat a poslat mi na mailovou adresu 
hádanku nebo vtip. 
Podívejte se na video Sám v muzeu - Komenského didaktika 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11085434343-sam-v-muzeu/
215543112040007-komenskeho-didaktika

http://dumy.cz/material/31378-slovesa-10-jsem-sem-jsi-si
http://dumy.cz/material/125597-casovani-sloves-cas-budouci
https://www.youtube.com/watch?v=Ybq_sadnHfA
http://dumy.cz/material/37835-slovesa-cas-minuly
mailto:kozankova@9zszlin.cz
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11085434343-sam-v-muzeu/215543112040007-komenskeho-didaktika


Skupina Mgr. Fojtíkové 

Plán domácí výuky od 30. 3. do 3. 4. 2020 - Anglický jazyk V. A 
- skupina Fojtíková 
1. Procvičovat si slovní zásobu 4a, b. 
2. Učebnice str. 42: My day. Přeložili jste si správně? 
Zkontrolujte si: 
a) Vstávám o půl osmé a dám si sprchu. 
b) V 7:45 snídám v kuchyni a poslouchám rádio. 
c) Pak si vyčistím zuby a obleču si bundu. 
d) Ve čtvrt na 9 jdu s kamarády do školy. Jezdíme autobusem. 
e) Vyučování začíná v 8:45. 
f) Máme oběd ve škole o půl jedné. Mám oběd v balíčku. 
g) Končíme školu o půl čtvrté a jdeme domů. 
h) Já si dělám domácí úkoly před večeří. 
i) Večeřím o půl sedmé. 
j) Po večeři se dívám na televizi nebo poslouchám hudbu od 7 
hodin do čtvrt na deset. 
k) Jdu do postele o půl desáté. Čtu si 20 minut knížku nebo 
komiks a pak jdu spát. 
3. Do sešitu English napiš o svém dni. Alespoň 6 vět. 
Jako vzor použij Pradeepův den. 
4. Pokud je to možné, tak na webových stránkách https://
elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi 
Project 1 a v lekci 2 a 3 (Unit 2, Unit 3) ji zahraj hry: Games 
(pro Dolphin Fun použij šipky a mezerník, v Go to school piš 
slova). 
  
V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – 
fojtikova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. 
Na mailu nebo pře EŽK také čekám na vypracované úkoly. 
Ať se vám samostudium daří. 
                                                                                           
                   Mgr. Marcela Fojtíková 

Skupina Mgr. Střelcové 

Uč. str. 44/cv. 1 – přečtěte si, přeložte si, ve slovníčku si zaškrtněte nová 
slovíčka (postupně se je učte) 
Uč. str. 44/cv. 2 – přečtěte si a přeložte, všímejte si jak se tvoří zápor u 
sloves pomocí DO – DON´T, ve 3 os. j. č. DOESN´T (budeme se učit 😊 ) 
Také si všimni a dobře si to PAMATUJ, že ve 3. osobě jednotného čísla 
(HE, SHE, IT) přidáváme ke slovesu -s  !!!!!!!!!!!  

(He plays ale I play, 
SHE has breakfast ale You have breakfast, 

IT goes ale we go) 

Pro upřesnění si můžeš pustit video: https://www.youtube.com/watch?
v=PXdpP7MwJ4E 

Uč. str. 44/cv. 3a – zkusit si doplnit věty (do sešitu AJ) – můžeš mi 
poslat ke kontrole  😊  
POZOR na 3. osobu jednotného čísla – ke slovesu musíš přidat  - s 

Pro rychlíky a ty, co chtějí (není povinné) PS str. 35/cv. 4, str. 35/ cv. 5 
(cvičení mi můžeš poslat ke kontrole) 😊  

ANGLIČTINA 

+  
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MATEMATIKA 

1 2 3 

CELÝ TENTO TÝDEN BUDE V MATEMATICE 
PROCVIČOVACÍ, MŮŽETE VYUŽÍT VIDEA Z MINULÉHO 
TÝDNE!!!!! 

Pondělí 30.3.2020 
1. uč. str. 87/cv.5 - do sešitu matematiky ( v učebnici na str. 86 je vysvětlení 

a doplnění) 
2.  https://www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I - pustit video 
3. Početník 2 str.22/celá 
4. Početník 2/str. 21/cv.1a),b) 

Úterý 31.3.2020 
1. https://www.youtube.com/watch?v=6KeLYFpOsP0 video na smíšená 
čísla 

2. zapiš do sešitu zlomky jako smíšená čísla  
96 =         11=          19=             12=                35= 
5               2              7                  5                     4        
3. další video na smíšená čísla: https://www.youtube.com/watch?
v=MCEi1lIGIO8 
4. Početník 2 str. 21/cv.2 a), b) 

Středa 1.4.2020 
1. do sešitu vypočítej: 732947514: 25= 
2. Porovnávání desetinných čísel - pro připomenutí video: https://

www.youtube.com/watch?v=9bhp3o5V-xc 
3. Početník 2 str. 23/celá 
4. Početník 2 str.21/cv.2c)                

Čtvrtek 2.4.2020 - geometrie 
1. PS str. 25/cv.2 - osa úsečky - opakování 
2. podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA 
3. Početník 1 str. 31/cv. 1,2 
4. Početník 1 str. 32/cv.1,2 

Pátek 17.3.2020 
1. Početník 1 str. 28/cv. 1 a), b) 
2. do sešitu zapsat z učebnice str. 96/cv. 3 a učebnice str. 98/cv18 
3. do sešitu vypočítat 396247: 13= 
4. PS str. 29/cv3,4 

https://www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I
https://www.youtube.com/watch?v=6KeLYFpOsP0
https://www.youtube.com/watch?v=MCEi1lIGIO8
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Přírodověda 31.3.2020 
1. Zapiš si zápis 
LIDSKÉ TĚLO 

- lidé se odlišují svým vzhledem např. podle věku, pohlaví 
- lidé vznikli vývojem z jednoho živočišného předka - mají 

společný původ 
- přizpůsobili se životním podmínkám, ve kterých žijí (např. 

barvou pleti) 

2. Ty Brďo - Kostra - pustit video 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-
brdo/417234100061018-kostra 
3. uč. str.55/56 - přečíst 
4. http://dumy.cz/material/87212-operna-soustava-kostra - pokud 
máte možnost, vytiskněte z tohoto materiálu obrázek kostry cv. 1 a 
pospište. Pokud možnost nemáte, dám dětem vytištěný orázek po 
návratu do školy. 

Přírodověda 27.3.2020 
1. zápis do sešitu 
ČLOVĚK SE VOLNĚ POHYBUJE 

- pohyb těla umožňuje kostra a svalová soustav 
KOSTRA 

- kostře škodí např. špatné držení těla, nesprávné sezení, 
nošení těžkých břemen, atd…  

- Ke správnému vývoji kostí přispívá vápník a vitamin D. 
STAVBA KOSTRY 

- skládá se z kostí, které podpírají a chrání tělesné orgány, 
poskytuje oporu svalům 

2. Byl jednou jeden život - Svaly 
https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4 
3. uč. str. 57/ přečíst 

Herbář stačí dokončit po Velikonocích :-)

PŘÍRODOVĚDA 

+
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Vlastivěda 30.3.2020 
1. uč. str. 8 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 9 
2. https://www.youtube.com/watch?v=xUBgAUdNMko podívejte se na 

video - nenechte se odradit začátkem :-) 
3. zápis: 
STŘEDOČESKÝ KRAJ 

- krajské město: Praha 
- další města: Kladno, Kutná Hora 
- leží ve středních Čechách 
- povrch: Česká tabule, Polabská nížina - nejúrodnější část ČR 
- vodstvo: Vltava, Labe, vodní nádrže - Orlík, Slapy 
- průmysl: v Českém krasu se těží vápenec, Škoda Mladá 

Boleslav, potravinářský a chemický průmysl 

Vlastivěda 1.4.2020 
1. uč. Str.10 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 11 
2. https://www.youtube.com/watch?v=-Yf3AKin5jo - podívat se na video 
3. https://www.youtube.com/watch?v=2_umMeLHte4 - a ještě na toto 
4. zapsat zápis 
JIHOČESKÝ KRAJ 

- krajské město: České Budějovice 
- další města: Tábor, Český Krumlov 
- povrch: Šumava, Středočeská pahorkatina 
- vodstvo: Vltava, přehradní nádrže Lipno, Orlík, kraj rybníků 

(Rožmberk) 
- zemědělství: rybníkářství - chov ryb, kachen 
- průmysl: Budvar - pivo, jaderná elektrárna Temelín, 

Odstavce, odsazení, úprava textu.
INFORMATIKA 

+

VLASTIVĚDA                

+
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