
 

V. B TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 
Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN:  30 . března – 3. dubna 2020 
 
Zadané úkoly jsou na období do 3. dubna, poté budou opět aktualizovány. 

Moc prosím rodiče, aby pravidelně sledovali zprávy na eŽK. Zasílám Vám tam 
aktuální informace. 
S případnými dotazy se na mě obracejte přes elektronickou žákovskou knížku nebo 
na emailovou adresu: strelcova.blanka9@seznam.cz  

 CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
  

Pondělí 30. března 😊"#$% 
Uč. str. 83/6a, b (vypsat a určit osobu, číslo, čas), c (rozdělit do dvou 
sloupečků) – do sešitu č. 1 (cvičení začíná větou Kde bydlíte?) 
Úterý 31. března 
Uč. str. 83/7a – ústně, 83/7b – napsat do sešitu ČJ  (na obrázku 8 pastelek) 
Uč. str. 84 – Časování sloves (přepsat tabulku do sešitu) 
PS str. 8/cv. 1 
Středa 1. dubna 
PS str. 8/cv. 2 
Kdo má možnost, podívat se na prezentaci: http://dumy.cz/material/4507-
slovesny-zpusob 
(udělat si ústně, plnit úkoly) 
Čtvrtek 2. dubna 
Uč. str. 84 – Tvary oznamovacího způsobu – Čas přítomný  (tabulku přečíst 
+ zapsat do sešitu) 
PS str. 9/cv. 2, 3 
Pátek 3. dubna 
Dokonči, co jsi nestihl za celý týden. 
SLOH – Napiš mi dopis.  
Jak se máš? Jak trávíš dny doma? Jak zvládáš učení? Kdo ti pomáhá? Co 
bys mi chtěl ještě napsat? 
(nezapomeň, jaké náležitosti má mít dopis! Datum, oslovení, pozdrav, 
sdělení dopisu, pozdrav, podpis. Můžeš se podívat do učebnice na str. 108, 
109.) Už se na vaše dopisy moc těším. Psát můžeš i elektronicky. 😊"#$% 
 
  
Do čtenářského deníku zapsat tři knihy – jedna až dvě libovolné knihy, 2 
povinné (K. Čapek – Devatero pohádek nebo Dášenka, K. J. Erben – Kytice. 
Z Kytice si vybrat jednu baladu a zapsat do ČD.) Pokud nemáte povinnou 
literaturu doma, nevadí, doplníme si později, až budou otevřeny knihovny. 
"#$% 
 
 
 
 
 
 



 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Skupina paní učitelky 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  😊"#$% 
!!! Ve cvičení 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) 😊"#$% 
 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, kontaktujte mě na mailu 
belaskova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku.  

- zkontroluj si řešení z minulého týdny – viz níže 
- pracovní sešit – 32/1 – pokud neumíš ručičkové hodiny, piš čas digitálně 

(!!! platí pro všechna cvičení !!!) 
- pracovní sešit – 32/2 
- procvič si čas na webu (jsou tam i hry J) – na obrázku je část, ze které 

vybírej http://m.procvicovani-uciva.webnode.cz/news/time-unit-4-1/ 
 

 

- můžeš se podívat na Hurvínka – epizoda What’s the time? s datem 
6. dubna 2018 https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem 

- napiš si do sešitu zápis – Prepositions of time – viz níže  
- pracovní sešit – 33/3 
- procvič si slovíčka 4AB – ústně i písemně  
- opakuj si a procvičuj na webu 

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=global&selLanguage=en  



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Pondělí 30. března 
Uč. str. 63/cv. 19 (2 příklady vypočítat do sešitu) 
Podívat se na video Smíšená čísla 
https://www.youtube.com/watch?v=RRx4SfP-MGs 
https://www.youtube.com/watch?v=iE7ZvUOmEdE 
Zapiš si do sešitu zlomky a převeď na smíšené číslo  16      9       34    15    20 
                                                                                                                       5      4       10     3      9 
NEZAPOMEŇ – je-li čitatel větší než jmenovatel můžeme zlomek převést na smíšené číslo!!! 
Úterý 31. března 
Uč. str. 63/cv. 19 (další dva příklady vypočítat do sešitu) 
Uč. str. 86 – Desetinná čísla (přečíst modrou tabulku) – přepsat do sešitu           
tabulku pod ní (s číslem 2,35) 
Uč. str. 87/cv. 4 - přečíst   
Středa 1. dubna 
Kdo může, podívá se na prezentaci Desetinné číslo a Desetinný zlomek 
https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU 
http://dumy.cz/material/9030-desetinny-zlomek-a-cislo 
PS str. 26/1 + přečíst si šedou tabulku nad cvičením 
PS str. 27/cv. 1, 2 
Čtvrtek 2. dubna 
PS str. 25/cv 4    PS str. 27/cv. 3 
Uč. str. 87/cv. 5 (do sešitu – pouze zapiš desetinná čísla) 
Pátek 3. dubna 
Dokončit práci za celý týden 😊"#$% 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Při procházkách venku sbírat rostliny do herbáře – lisovat v knížkách!!! 
 

• Zapište si do sešitu Př zápis Živočichové (posílám e-mailem) 
 
Pokud máš možnost, podívej se na video  Obratlovci a bezobratlí 
https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac 

 
VLASTIVĚDA                

 

  
• do sešitu opsat 1. kraj – Hlavní město Praha  str. 7  

(7 řádků - nahoře)  
• vyhledat obrázek nějaké pražské památky, nalepit do sešitu 
• vypište, které pražské památky ještě znáte (alespoň 3) 
• pomůže ti prezentace:  
• http://dumy.cz/material/95372-hlavni-mesto-praha      :-) 

 
INFORMATIKA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řešení – kopie – čas 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis  

 

PREPOSITIONS OF TIME 

PŘEDLOŽKY ČASOVÉ 

 

ON + dny v týdnu 

 

IN + roční období 

 

AT + čas 

 + Vánoce 

 

 

e.g.: on Monday 

 on Sunday 

 in spring 

 in winter 

 at 7 o’clock 

 at quarter to ten 

 at Christmas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


