
 

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

 
TÝDEN:  6. dubna – 8. dubna 2020 
 
Zadané úkoly jsou na období od 6. dubna, poté budou opět aktualizovány. Jelikož je tento týden zkrácený, 
úkoly jsou zadány pouze do středy 8.4.2020. 😊"#$% 

S případnými dotazy se na mě obracejte přes elektronickou žákovskou knížku nebo na 
emailovou adresu: strelcova.blanka9@seznam.cz  

Přeji Vám klidné a hlavně ve zdraví prožité velikonoční svátky! 

 CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
  

Pondělí 6. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 85/3 – překreslit tabulky slovesných tvarů a doplnit, do sešitu (cvičení je tabulka, 
v nichž jsou slovesa válet, být, myslet atd. převáděna na osoby čísla jednotného i množného) 
Uč. str. 85/4 – do sešitu  
(POZOR – rozdíl jsem (tvar slovesa být ) a sem (příslovce – např. Pojď sem!), také 
pozor na jsi (sloveso být) a si (zvratné zájmeno))!!!!!!! 
PS str. 9 – dokončit celou stranu 
 
Úterý 7. dubna 😊"#$%  
Velikonoční pracovní list (posílám e-mailem) NEBO uč. str. 85/cv. 5a,b,c,d – Jak snáší 
zvířata zimu? (vše vypracovat do sešitu)  
 
Středa 8. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 86/ modrá tabulka ČAS BUDOUCÍ – přečíst 
Uč. str 86/ bílá tabulka – přepsat do sešitu 
PS str. 10/cv. 1, 2, 3 
  
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: 
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. 
6. Paul a Ann si dělají domácí úkoly každý den. 

  
 
 
 



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/ 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 
 
Během tohoto týdne mi prosím napiš, jak práci zvládáš. Stačí třeba jen „Zvládám 
v pohodě.“ nebo „Mám problém s …“.  

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

Pokud máš možnost, kopie vytiskni. Pokud ne, piš do sešitu.  
učebnice = U, pracovní sešit = PS 

- zkontroluj si řešení z minulého týdny – viz níže 
- U 40/2a – napiš do sešitu čas, který je na hodinách 
- U 40/2b – přepiš větu správně – rozděl slova, napiš velká písmena, doplň čárky, 

apostrofy, otazník, tečku 
- učebnice – 41/3 – poslouchej a napiš čas, který uslyšíš – pusť si                             

Page 41, Exercise 3  
- https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en 

- kopie – čas – viz níže 
– cv. 1 – nakresli ručičky hodin nebo napiš digitálně čas 
– cv. 2 – napiš čas anglicky 

- Easter (Velikonoce) – viz níže 
- 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 6. dubna 
https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q – podívat se Desetinná čísla 
uč.  str. 88/přečíst si červenou tabulku 
uč. str 88/cv. 10 – zkusit si přečíst čísla 
uč. str. 88/c. 11 – do sešitu 
 
PS str. 27 – dokončit celá 
 
Úterý 7. dubna 
Pokud máš možnost, podívej se na tyto odkazy, pomohou ti přiblížit učivo. 
https://www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic – zápis desetinných čísel 
https://www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I – desetinná čísla, převod na desetinný 
zlomek 
https://www.youtube.com/watch?v=n3OcVb5brac – desetinná čísla, setiny 
Uč. str. 88/cv. 12 (do sešitu) 
 
PS str. 28/cv. 1, 2 



 
Středa 8. dubna 
Velikonoční pracovní list pro chytré hlavičky (posílám emailem) NEBO uč. str. 78/ cv. 22, 
str. 78/cv. 27, str. 78/cv. 28, 89/cv. 20 (do sešitu) 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

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

Uč. str. 52/ Opakovací krabičky – Člověk a živá příroda 
Otázky č. 11, 14, 15, 16, 17- vypracovat do sešitu!!!  

 
VLASTIVĚDA                

 

 Zápis do sešitu: 
Středočeský kraj 
Krajským městem Středočeského kraje je Praha. 
Další města: Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Kralupy nad 
Vltavou, Beroun, Rakovník 
  
POLOHA: Střední Čechy 
 
POVRCH: SV část tvoří rovinatá Česká tabule, její součástí je Polabská nížina. Na JZ 
kraje leží Brdská vrchovina, na jihu Středočeská pahorkatina 
. 
VODSTVO: řeky – Vltava, Labe, Sázava, Berounka, Želivka, Jizera 
- vodní nádrže – Orlík, Slapy (na řece Vltavě), Švihov (na řece Želivce) 

 
ZEMĚDĚLSTVÍ – Polabská nížina je jednou z nejúrodnějších oblastí ČR. 

                    (pšenice, ječmen, kukuřice a nejrůznější zelenina) 
 

PRUMYSL – na území Českého krasu se těží vápenec.  
- automobilový průmysl (automobilka Škoda v Mladé Boleslavi) 
- potravinářské závody (zpracovávání zemědělských produktů) 
- chemické závody 
  
(SV = severovýchod, JZ = jihozápad)  
 
Vše si přečíst v uč. na str. 8  
Kdo má možnost, podívá se na prezentaci Středočeský kraj (pomůže ti vše si pěkně 
zapamatovat)! 
https://www.youtube.com/watch?v=SwZJ4Lb_-s8 

 
 
INFORMATIKA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angličtina – skupina paní učitelky Bělaškové 

Řešení – PS 32/1, 2 

 

 

 

Kopie – čas 

 



 
 

1          2         3    

 

4      5         6  

 

7      8     9   

 

10      11  



12      13       14  

 

 

a) full moon ___                  h) daffodils ___ 

b) Christian ___                   i) Easter eggs ___ 

c) church ___                      g) rabbit ___ 

d) lily ___                             k) dye ___ 

e) candle ___                       l) Easter bunny ___ 

f) crocuses ___                    m) paint ___ 

j) bird ___                             n) hot cross buns ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velikonoční sudoku 

 

 


