
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 14. dubna 2020 – 17. dubna 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 17. 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 čvrtou část naší Domškolácké výuky. Děkuji za zasílání 
vypracovaných materiálů. Vím, že spousta práce je zeď na Vás a velmi si toho vážím. Jsem také ráda, 
že se s některými dětmi mohu potkávat při online výuce.  
Celá tato situace je pro nás všechny nová, ale všechno určitě zvládneme. Ono nejdůležitější je zdraví a 
rodina.  
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 

Úterý 14.4.2020  
1. video shoda podmětu s přísudkem https://www.youtube.com/watch?

v=V3jLqt1SkHE ( obrázkové) 
2. nebo toto video, ukázky s vysvětlením https://www.youtube.com/watch?

v=f_8Ehf0dfY0  
3. učebnice str. 90/ přečíst modrou tabulku 
4. ústně - učebnice str. 90/cv. 1 
5. Procvičování pravopisu str. 41/celá 
6. učebnice str. 91/ přečíst modrou tabulku a do sešitu napsat cv. 4 

Středa 15. 4.2020 
1. Procvičování pravopisu str.42/celá 
2. učebnice str. 91/cv.5 celé do sešitu 

Čtvrtek 16.4.2020 
1. Procvičování pravopisu str. 43/celá 
2. učebnice str. 91/cv.6 - napsat do sešitu (diktát ne) 

Pátek 17.4.2020 
1. podívejte se na video o rozkazovacím způsobu - https://

www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg 
2. učebnice str.92/ přečíst modrou tabulku 
3. PS str. 12/cv.1 
4. učebnice str. 92/cv. 2a) ( b- ne) 

Sloh - jako úkol do slohu bude Pátračka. Kdo může, 
vytiskne si ji, vyplní a nalepí do sešitu slohu. Kdo nemá 
možnost tisku, odpoví na otázky z Pátračky do sešitu.  

Pátračka je na poslední stránce těchto úkolů.

https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://www.youtube.com/watch?v=f_8Ehf0dfY0
https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg


 Plán domácí výuky od 14. 4. do 17. 4. 2020 - Anglický jazyk V. A 
1. Zkontrolujte si a opravte si práci z minulého týdne: 

Já snídám v kuchyni. – I have breakfast in the kitchen. 
Já nesnídám v mém pokoji. – I don´t have breakfast in my room. 
My posloucháme hudbu večer. –We listen to music in the evening. 
My neposloucháme hudbu večer. – We don´t listen to music in the 
evening. 
Jane vstává v 7 hodin. – Jane gets up at seven o´clock. 
Jane nevstává v 6 hodin. – Jane doesn´t get up at six o´clock. 
  

1. Začněte se učit nová slovíčka 4c a 4d. Pokud si nebudete 
vědět rady s výslovností, najděte si na webu seznam.cz 
slovník, napište do něho slovíčko a klepněte na reproduktor. 
Uslyšíte správnou výslovnost. 

  
1. Do sešitu English si opište nebo vytiskněte a nalepte tento 

zápis: 
PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ, 3. osoba jednotného čísla 
Ve 3. osobě jednotného čísla (on, ona, ono, maminka, John, kočka, 
knížka atd.) přidáváme ke slovesu koncovku –s 
Jak se koncovka –s píše a vyslovuje? 
I play – Tom plays /pleiz/ 
I do – Mary does /daz/ 
I go – Jane goes /g Əuz/ 
I have –Our cat has /h æz/ 
Po sykavkách (č, š, s, dž ...) píšeme –es a čteme –iz 
I watch – my mum watches /wočiz/ 
I finish – my school finishes /finišiz/ 
  

1. Procvičovat budeme v pracovním sešitě: 
Str. 34, cv. 1 – opakování slovíček. Najdete všechna? 
Str. 34, cv. 2 – napište, co Tracy dělá během dne. Obrázky vám 
pomohou. Pište v osobě I (já), tak jak je to ve vzoru u 1. obrázku. Do 
sešitu English pak napište věty o Tracy ve 3. osobě. Pozor! Víte, co 
udělat se slovesem? Tady je vzor pro první obrázek: Tracy gets up at  
ten to eight. 
Str. 35, cv. 3 – dokážete doplnit správnou předložku? 
Str. 35, cv. 4 – prohlédněte si obrázky a napište o tom, co Toby 
dělává ráno. Dejte pozor, abyste je správně seřadili. 
  

1. Pokud máte možnost, tak na webových stránkách https://
elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si 
najděte Project 1 a v lekci 4(Unit 4)  a v části Grammar 
udělejte: Exercise 1: prepositions of time - předložky, Exercise 
2: present simple: affirmative – přítmný čas prostý klad a 
Exercise 3: present simple: negative – přítomný čas prostý 
zápor. 

Také si zahrajte hry: Games  v lekcích 1 – 4 (Unit 1 – 4). 
  
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 
práce vede a jak se máte. 
Ať se vám samostudium daří. 
  
                                                                 Mgr. Marcela Fojtíková 

 

ANGLIČTINA 

)  

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


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) 

Opiš si do sešitu: 
Použití pomocného slovesa DO v záporu 

                                        (don´t, doesn´t – ve 3. osobě j. č.) 
I don´t read – Já nečtu 
You don´t read – Ty nečteš 
He (she, it, John) doesn´t read – On (ona, ono, John) nečte  
Pomocné sloveso DO přebírá -s  (doesn´t), tzn. že už ho nesmíš napsat za 
sloveso vyjadřující činnost (read, go, run, watch atd.) 

We don´t read – My nečteme 
You don´t read – Vy nečtete 
They don´t read – Oni nečtou 

Pokud máš možnost, podívej se na video: 
https://www.youtube.com/watch?
v=1CAKkdFeOK4&list=RDCMUC_OskgZBoS4dAnVUgJVexcw&start_radio=1&
t=21 

Uč. str. 45/5b (do sešitu AJ)                              - pokud můžeš, pošli mi  

cvičení ke kontrole 😊  

Do sešitu přelož následující věty: 
1. Já nečeřím v osm hodin. 
2. Moje sestra nemá ráda fotbal.  
3. (My) nesbíráme známky. 
4. Charlie nehraje na klavír. 
5. Toby nevstává  v šest hodin. 
6. Paul a Ann nechodí plavat každý týden.  (POZOR Paul and Ann – 

jsou dva, oni) pokud můžeš, pošli mi cvičení kontrole 😊  
  

PS str. 36/ cv. 4 
PS str. 37/cv. 5 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-
to-be-to-have-to-do-1-uroven/3214  procvičování 😊  /pokud neznáš 
nějaká slovíčka, zkus si je vyhledat ve slovníku nebo v překladači/ 

Neustále se můžete zlepšovat a zdokonalovat na https://
www.umimeanglicky.cz/ 
(najdete zde nejrůznější hry, doplňovačky a procvičování na známá 
témata) ZKUS TO!

https://www.youtube.com/watch?v=1CAKkdFeOK4&list=RDCMUC_OskgZBoS4dAnVUgJVexcw&start_radio=1&t=21
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/3214
https://www.umimeanglicky.cz/


MATEMATIKA 

1 2 3 

Úterý 14.4.2020 
1. PS str. 38/cv.1 
2.  PS str. 38/cv.2 vypočítat jen obvod (odélníku), obsah neumíme 
3. podívejte se na video o zaokrouhlování - je z dílny České televize a je i 
trochu pro pobavení :-) https://www.youtube.com/watch?v=ryyfJePxzgQ 
4. PS str. 52/ celá 
5. PS str. 53/cv.1 
6. učebnice str. 108/cv.11 

Středa 15.4.2020 
1. https://www.youtube.com/watch?v=TkDCkLahHL0 - 

video na zaokrouhlování desetinných čísel 
2. učebnice str. 106/ pročíst červený text 
3. učebnice str. 106/cv. 2, 6 do sešitu 
4. Početník 2 str. 24/cv.1,2    

Čtvrtek 16.4.2020  
1.https://www.youtube.com/watch?v=iDBRDBdSsOA - video, jack 
narýsovat soustředné kružnice. Jde jen o narýsování, nevybarvovat :-) 
2.  PS str. 33/cv. 5 
3. https://www.youtube.com/watch?v=tbbYpzht5hU - video o obvodu 
trojúhelníku - výpočet. 
4. Početník 1 str. 30/cv. 1,2,3 

Pátek 17.4.2020 
1. PS str. 53/cv.2,3,4 (možné pro připomenutí znovu pustit video ze 

středy) 
2. Početník 2 str. 24/cv.3 
3. učebnice str. 75/cv. 6 - do sešitu ( aůespoň 2 příklady)

https://www.youtube.com/watch?v=ryyfJePxzgQ
https://www.youtube.com/watch?v=TkDCkLahHL0
https://www.youtube.com/watch?v=iDBRDBdSsOA
https://www.youtube.com/watch?v=tbbYpzht5hU


Úterý 14.4.2020 
1. Zapiš si zápis 
DÝCHACÍ SOUSTAVA 
Tvoří ji: dutina nosní, nosohltan, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce 

- dutina nosní a nosohltan přímo souvisejí s okolním 
prostředím, bývají často napadeny viry nebo bakteriemi, 
vznikají zde nemoci dýchacích cest 

- onemocnění předcházíme: otužováním, pravidelným 
větráním, dodržováním hygieny a pohybem na čerstvém 
vzduchu  

2. uč.str. 59/ přečíst 
3. Ty Brďo - Srdce  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
11078664394-ty-brdo/417234100061008-srdce/bonusy 

Pátek 17.4.2020 
1. Zápis: 
OBĚHOVÁ SOUSTAVA 

- zajišťuje proudění krve 
- tvoří ji: srdce, cévy, krev 
- krev rozvádí prostřednictvím srdce do těla kyslík, živiny a 

další látky a odvádí z těla oxid uhličitý a jiné škodliviny 
- okysličenou krev vedou tepny, odkysličenou žíly 

2. učebnice str. 60/přečíst 
3. Byl jednou jeden život - Trávicí soustava https://
www.youtube.com/watch?v=bqUvhSCzk7U

Středa 15.4.2020 
1. uč. str. 16 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 17 
2. https://www.youtube.com/watch?

v=0Dk5J368XiU&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&inde
x=13 - video Ústecký kraj 

3. zápis:   
ÚSTECKÝ KRAJ 

- krajské město: Ústí na Labem 
- další města: Most, Litvínov 
- leží v severozápadních Čechách 
- povrch: podél Labe - Polabská níživa, SZ - České středohoří, 

v kraji najdeme nejníže položené místo v ČR - Labe u 
Hřenska 

- vodstvo: Labe, Ohře 
- zemědělství: ovocnářství, Žatec a Louny - chmel 
- průmysl: Mostecká pánev - hnědé uhlí, tepelné elektrárny, 

chemický průmysl, Děčín - přístav 

Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

)

INFORMATIKA 

,

PŘÍRODOVĚDA 

)

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/417234100061008-srdce/bonusy
https://www.youtube.com/watch?v=bqUvhSCzk7U
https://www.youtube.com/watch?v=0Dk5J368XiU&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=13


 

Domácí 
pátračka 

Najdi a nakresli, co se ti doma 
nejvíce líbí 

 Najdi místo, kde se dá dobře 
schovat   
 

Spočítej, kolik 
máte doma oken 

 

Najdi místo, kde by mohli 
bydlet skřítci 

 Najdi  
nějakou 
sladkost 
 

Najdi něco, co používá maminka 
na vaření: 
 

Nakresli, co 
máte dobrého 

v ledničce 
 

Spočítej, kolik máte doma 
šuplíků 

 

Spočítej, kolik musíš udělat kroků z 
ložnice do kuchyně 

 

ZADEJTE TITULEK




