
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 6. dubna 2020 – 8. dubna 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 8. 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 třetí část naší Domškolácké výuky. Děkuji za zpětnou vazbu, 
kterou mi pravidelně dáváte. Vidím tu spoustu práce, kterou s dětmi děláte a jsem za to nesmírně ráda. 
Pokud budeme dál pracovat s takovým nasazením, jsem si jistá, že tuto nelehkou situaci zvládneme. 
Těším se, až všechny děti uvidím ve škole a budeme se společně učit.  

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. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM?

*



JAZYK ČESKÝ 

A B C 

Pondělí 6.4.2020 
1. Procvičování pravopisu str. 48/ celá - vyjmenovaná slova 
2. Časování zvratných sloves v minulém čase uč. str. 89/ nahoře tabulka 
časování sloves 

3. uč. str. 89/cv.4 - doplnit slovesa z nabídky (v minulém čase), zaměřeno 
na zvratná slovesa, kde ve druhé osobě čísla jednotného je tvar ses (učil 
ses) a sis (myslel sis) 

Úterý 7.4.2020  
1. PS str. 11/cv.1 (bez e) 
2. uč. str.89/cv. 5 Opět procvičování ses a sis 2. os.čj.minulého času u 

zvratných sloves 

Středa 8. 4.2020 
1. http://dumy.cz/material/30568-shoda-podmetu-s-prisudkem - stáhnout a 

podívat se na prazentaci 
2. uč.str.89/cv.6 přepsat do sešitu a využít shodu podětu s přísudkem. 
3. Procvičování pravopisu 40/ celá 

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 - https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-
ty-brdo/419234100061010-velikonoce 

Video o Velikonocích, kde byste měli najít informace.

http://dumy.cz/material/30568-shoda-podmetu-s-prisudkem
http://dumy.cz/material/37835-slovesa-cas-minuly
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/419234100061010-velikonoce


 Plán domácí výuky od 30. 3. do 3. 4. 2020 - Anglický jazyk V. A 
  

1. Zkontrolujte si a opravte si práci z předešlých týdnů: 
Hodiny v sešitě English: 
13:05 – It´s 5 past 1 pm. 
18:30 – It´s half past 6 pm. 
7:45 – It´s quarter to 8 am. 
14:50 – It´s 10 to 3 pm. 
10:15 – It´s quarter past 10 am. 
15:35 – It´s 25 to 4 pm. 
9:20 – It´s 20 past 9 am. 
20:10 – It´s 10 past 8 pm. 
11:40 – It´s 20 to 12 am. 
16:55 – It´s 5 to 5 pm. 
Pracovní sešit str. 33, cv. 4 

1. 7.05 The Good Morning Show 
2. 15.00 Football match 
3. 18.15 Friends 
4. 18.45 Your Song 
5. 20.30 Pop Music 

Pracovní sešit str. 33, cv. 5 
1. Is the school koncert today? Yes, it´s at half past seven. 
2. Have you got your volleyball match on Friday? No. It´s on Thursday 

at twenty to ten. 
3. When´s Mark´s violin exam? It´s on Saturday at two o´clock. 
4. Have we got a tennis game on Friday? No, it´s on Sunday at quarter 

past three. 
5. When is the class party? It´s on Friday at half past seven. 

Učebnice str. 42 – překlad: My day. 
Správný překlad jste si mohli zkontrolovat už minulý týden v plánu výuky od 
30. 3. do 3. 4. 
My day v sešitě English: 
Může vypadat třeba takto: 
I get up at half past six. 
I have breakfast at 7 o´clock. 
I take the bus to school at quarter past 7. 
Lessons start at 10 to 8 and finish at half past 1. 
I do my homework after school. 
I watch TV or play computer games before dinner. 
I go to sleep at half past nine. 
  
 2. Do sešitu English si opište nebo vytiskněte a nalepte tento zápis: 
PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 
Používá se, když mluvíme o něčem, co se opakuje (např. every day – každý 
den, on Mondays – každé pondělí), když popisujeme svou denní rutinu (do 
během dne děláváme)  nebo když chceme říct, že něco trvá (např. I like 
icecream. Mám ráda zmrzlinu.) 
Kladná věta: 
Potřebujeme sloveso v holém infinitivu, ve 3. osobě jednotného čísla (on, 
ona, ono, maminka, John, kočka, knížka atd.) přidáváme ke slovesu 
koncovku –s 
I watch TV. – Já se dívám na televizi. 
You play tennis. – Ty hraješ tenis. 
He gets up at 7 o´clock. – On vstává v 7 hodin. 
She takes the bus to school. – Ona jezdí do školy autobusem. 
My cat (It) likes milk. – Moje kočka (ona) má ráda mléko. 
We read books. – My čteme knížky. 
You start school at 8. – Vy začínáte ve škole v 8. 
They like cats. – Oni mají rádi kočky. 
  

 

ANGLIČTINA 

*  



 Záporná věta: 
před sloveso přidáme ve všech osobách (I, you, they …)  don’t a ve 3. osobě 
jednotného čísla (on, ona, ono, to, pes, bratr, Jane …)  doesn’t 
I don´t watch TV. – Já se nedívám na televizi. 
You don´t play tennis. – Ty nehraješ tenis. 
He doesn´t get up at 7 o´clock. – On nevstává v 7 hodin. 
She doesn´t take the bus to school. – Ona nejezdí do školy autobusem. 
My cat (It) doesn´t like milk. – Moje kočka (ona) má ráda mléko. 
We don´t read books. – My nečteme knížky. 
You don´t start school at 8. – Vy nezačínáte ve škole v 8. 
They don´t like cats. – Oni nemají rádi kočky.  

3. Do sešitu English přeložte následující věty: 
Já snídám v kuchyni. 
Já nesnídám v mém pokoji. 
My posloucháme hudbu večer. 
My neposloucháme hudbu večer. 
Jane vstává v 7 hodin. 
Jane nevstává v 6 hodin. 
 (Pozor!!!! Jane je ona!!! 3. osoba jednotného čísla!!!!) 
  
V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – 
fojtikova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku.  Také budu 
čekat na vypracované úkoly a třeba i na zprávu, jak se vám vede. 
Ať se vám samostudium daří. 
Happy Easter. 
                                                                 Mgr. Marcela Fojtíková 
Skupina paní učitelky Střelcové:
Pořád si opakovat slovíčka 4 a, b, c
 
Přítomný čas prostý – Present simple tense
 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)
 

Do sešitu přelož následující věty:
1.    Večeřím v kuchyni.
2.    Moje sestra má ráda sport.
3.    (My) sbíráme známky.
4.    Charlie hraje na klavír.
5.    Toby vstává v šest hodin.
 
PS str. 36/ cv 1, 2, 3 (cvičení mi můžeš poslat ke kontrole) 😊
 
Dokončit z minulého týdne - PS str. 35/cv. 4, str. 35/ cv. 5
                        (cvičení mi můžeš poslat ke kontrole) 😊
 https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE    
jedna aktuální písnička 😊
https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4   a protože jsou Velikonoce, 
zkus se podívat na příběh 
Velikonoc v angličtině. Můžeš mi napsat, jestli jsi příběh pochopil (a). 😊
 
Neustále se můžeme zlepšovat a zdokonalovat na https://
www.umimeanglicky.cz/ 

mailto:fojtikova@9zszlin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4
https://www.umimeanglicky.cz/


MATEMATIKA 

1 2 3 

Pondělí 6.4.2020 
1. Početník 1 str.28/cv.1c) 
2.  PS str. 35/cv. 1,2 
3. uč str.97/cv.13 (celek * děleno * jmenovatel  * krát * čitatel) 
4. Vypočítej do sešitu 97546: 9= 

Úterý 7.4.2020 
1. PS str.35/cv. 3,4 
2. PS str. 38/cv.6 a), b) 
3. Početník 1 str.28/cv. 1d) 
4. Zopakuj si pravidla pro zaokrouhlování https://

www.youtube.com/watch?v=VI_HVKIOFxk 
5. Do sešitu zaokrouhli na desetitisíce : 59637, 907214, 55216. 32016.     

Středa 8.4.2020 
1. https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY  
2. https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc 
3. https://www.youtube.com/watch?v=wbRupOEHZfA - všechna videa se 

týkají římských čísel 
4. Početník 1 str.29/ celá - římská čísla 
5. Početník 1 str. 28/cv. 1e) 
6. zaokrouli do sešitu  na tisíce : 99587, 302564, 299158, 5694, 2314              

Prosím o zopakování pravidel pro zaokrouhlování, příští týden se 
budeme učit zaokrouhlovat destinná čísla ( na celky a desetiny)!!!!!!

Přírodověda 7.4.2020 
1. Zapiš si zápis 
SVALOVÁ SOUSTAVA 

- je tvořená svaly 
- svaly společně s kostrou umožňují pohyb 
- při pohybu se natahují nebo zkracují 
- většinu svalů ovládáme vůlí 
- srdce je sval, který vůlí ovládat nemůžeme 
- svaly jsou připojeny ke kostře šlachami 
- správnému vývoji svalů pomáhá: pestrá strava, tělesná práce 

a sport  
2. uč.str. 58/ přečíst 
3. Byl jednou jeden život - dýchání https://www.youtube.com/
watch?v=D0T2DL7LjbE 

Herbář stačí dokončit po Velikonocích :-)

PŘÍRODOVĚDA 

*

https://www.youtube.com/watch?v=VI_HVKIOFxk
http://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY
https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc
https://www.youtube.com/watch?v=wbRupOEHZfA
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE


Vlastivěda 6.4.2020 
1. uč. str. 12 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 13 
2. https://www.youtube.com/watch?v=_T9xiB08olA - video k Plzeňskému 

kraji 
3. zápis:   
PLZEŇSKÝ KRAJ 

- krajské město: Plzeň 
- další města: Klatovy, Domažlice 
- leží na jihozápadě Čech 
- povrch: Šumava, Český les 
- vodstvo: Berounka, ledovcová jezera na Šumavě 
- zemědělství: pěstují se brambory, obilniny, karafiáty (Klatovy) 
- průmysl: ložiska kaolinu - keramický, pivo - potravinářský 

Vlastivěda 8.4.2020 
1. uč. str.14 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 15 
2. https://www.youtube.com/watch?v=8c4VQ35mkJI - podívat se na video 
3. zapsat zápis 
KARLOVARSKÝ KRAJ 

- krajské město. Karlovy Vary 
- další města: Cheb, Sokolov 
- leží v západních Čechách 
- povrch: Krušné hory, Český les 
- vodstvo: řeka Ohře, lázně - teplé prameny- Karlovy Vary 
- zemědělství: louky vhodné k pastevectví 
- průmysl: hnědé uhlí - těžba, tepelné elektrárny

Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

*

INFORMATIKA 

*

https://www.youtube.com/watch?v=_T9xiB08olA
https://www.youtube.com/watch?v=8c4VQ35mkJI

