
 

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

 
TÝDEN: 14. dubna – 17. dubna 2020 
 
Zadané úkoly jsou na období od 14. dubna (úterý), poté budou opět aktualizovány.  
 

S případnými dotazy se na mě obracejte přes elektronickou žákovskou knížku nebo na 
emailovou adresu: strelcova.blanka9@seznam.cz  
Prosím o pravidelné sledování eŽK. Děkuji. 

 CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK 
ČESKÝ  
 

 

A B C 
  

Úterý 14. dubna😊"#$% 
Uč. str. 86/6– podívej se na celé zadání. Máš vyznačit i podmět a přísudek.  
(Nejprve si najdi sloveso – PŘÍSUDEK a podtrhni vlnovkou, nezapomeň na zvratné SE, 
SI – patří k přísudku a musí být také podtrženo spolu se slovesem, potom urči PODMĚT 
– nezapomeň podmět je vždy v 1. pádě (ptáš se KDO, CO to dělá) a podtrhneš 
rovnou čárou) – do sešitu (cvičení začíná větou Dítě dělá rodičům radost.) 
Pravopisníček – protože bohužel nevím, kde jste před prázdninami skončili, zkuste si 
zkontrolovat, jestli máte hotovou str. 20, 21, 22 (pokud ano, jsi bez práce, 😊"#$% pokud ne, 
udělej si každý den jednu stránku, ☹'() a vzadu se pak podívej na řešení, poctivě si oprav 
a ke každému sloupečku si napiš počet chyb)!!! 
 
Středa 15. dubna 😊"#$%  
Zopakuj si čas budoucí, jednoduchý tvar slovesa a složený tvar slovesa (uč. str. 
86 – modrá a bílá tabulka) 
Uč. str. 87/cv. 2a – ústně 
Uč. str. 87/3 – ke každé větě napiš o jaký tvar slovesa se jedná (jednoduchý nebo 
složený) – do sešitu 
(Pravopisníček, pokud nemáš str. 20, 21, 22.) 
 
Čtvrtek 16. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 87/cv. 5 a, b – do sešitu (radostná zpráva, stěžoval si na jeho jednání …..) 
Uč. str. 88 – Čas minulý – přečíst 
PS str. 11/cv.1 
(Pravopisníček, pokud ještě nemáš dodělanou str. 20, 21, 22) "#$% 
 
Pátek 17. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 88/cv. 1a – ústně (přečíst si nahlas) (Sýrový salát s vejci) 
Uč. str. 88/cv 2 – do sešitu (Kam jsi odnesl ty věci?) 
(PAMATUJ na tvary slovesa být – píšeme jsem, jsi, jsme, jste (viz. tabulka nahoře na 
str. 88) 
(Pravopisníček, pokud ještě nemáš!!) 😊"#$% 
  
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) 
 
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj 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 
- PS 33/4, 5 
- U 42/2 – přečti si o Pradeepově dnu 

– přelož vše do sešitu – pokud máš možnost, naskenuj nebo nafoť to a pošli 
mi na mail belaskova@9zszlin.cz  

– přečti příběh nahlas 
- procvič si slovíčka 4AB – ústně i písemně 
- vyplň test na 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYVxLJN6w8cqwzlEKxXlATTglRLpi
Dh2ttOwF-oGiToD3rzg/viewform?usp=sf_link – NEBUDE známkovaný - chci 
vědět, jak na tom jsi se slovíčky, a je to zpětná vazba i pro Tebe, jak se Ti daří se 
slovíčky J 

- opakuj si a procvičuj na webu 
https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=global&selLanguage=en  

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

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Úterý 14. dubna 
Uč. str. 90/cv. 24 (do sešitu) 
Uč. str. 90/cv. 27 
https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0  POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL  
PS str. 28/cv. 1  
 
Středa 15. dubna 
Uč. str. 96 – přečti si červené řádky 
https://www.youtube.com/watch?v=9LuKACd3LB8  POROVNÁVÁNÍ DESET. ČÍSEL 
str. 96/cv. 3 do sešitu 
str. 96/cv. 4, 5 – udělej si ústně 
 
Čtvrtek 16. dubna 
Uč. str. 96/cv. 6 (alespoň 3 příklady do sešitu + zkouška) 
 
Převod desetinného zlomku na desetinná čísla a naopak: 
Kdo má možnost, podívá se: https://www.youtube.com/watch?v=wLZHbFJjzv8 
Kdo má možnost, podívá se: https://www.youtube.com/watch?v=CjzqhVpg8pc 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pokud máš možnost, procvič si: 
iew.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/58935 
 

PS str. 28/cv. 4 (přečti si pozorně tabulku nahoře) např. 
!"
#$$

= 0,27, 
 
!%
#$

 = 2, 8, #
#$$

=	0,01 …. zkus vyřešit, pokud budeš potřebovat pomoc, napiš mi!!! 
😊"#$% 



 
Pátek 17. dubna 
GEOMETRIE  
PS str. 33/cv. 1, 2, 4 (u všech obrazců vypočítej obvod) 
 

 
PŘÍRODOVĚ
DA 

 

Při procházkách venku sbírat rostliny do herbáře – lisovat v knížkách!!! 
 
Člověk je součástí přírody 
Společné znaky s ostatními živočichy 
Přečíst. str. 53 
Opsat si do sešitu nadpis a pod něho opsat modrou tabulku úplně dole na str. 53 
 
Lidské tělo  
Přečíst. str. 54, 55 
Napsat nadpis a zápis: LIDSKÉ TĚLO 
 
Lidé se od sebe odlišují svým vzhledem. Odlišnosti můžeme pozorovat např. podle věku 
a pohlaví. 
Lidé mají společný původ – vznikli vývojem z jednoho živočišného předka. 
V různých oblastech naší planety se lidé odlišují svým vzhledem. Nejnápadnějším 
znakem je barva pleti. 
Lidé se přizpůsobili podmínkám, ve kterých žijí. 
 
 

 
VLASTIVĚDA                

 

Čeká nás další kraj, a tím je Jihočeský kraj. 
Přečti si str. 10 
https://www.youtube.com/watch?v=-Yf3AKin5jo  Jihočeský kraj (pokud máš možnost, podívej 
se na tento odkaz) 
Udělej si zápis: 
Jihočeský kraj 
Krajským městem jsou České Budějovice. 
Další města: Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice 
POVRCH – Středočeská pahorkatina a pánve Českobudějovická a Třeboňská. Pohoří Šumava, 
Českomoravská vrchovina, Novohradské hory 
VODSTVO – v kraji pramení řeka Vltava, dále Lužnice (oblíbená řeka vodáků), nádrž Lipno, 
Jihočeský kraj je krajem rybníků, nejznámější je Rožmberk. 
ZEMĚDĚLSTVÍ – chov ryb a kachen, na polích obilniny,  olejniny a brambory, chov prasat a 
skotu. 
PRUMYSL – těžba štěrkopísku a cihlářských hlín, potravinářský průmysl, proslulé pivo Budvar, 
jaderná elektrárna Temelín (blízko Českých Budějovic), dřevozpracující průmysl (výroba nábytku, 
tužek Koh-i-noor aj.) 
 
Milé děti, určitě spousta z vás tento kraj již navštívila. Pokud jste tady byli, viděli nějaký zámek 
nebo se třeba jen tak projížděli na kole po třeboňských rybnících či koupali například na Lipně, 
napište pod zápis (celou větou), které město, zámek či rybník jste tu navštívili a jak se vám tam 
líbilo. Protože Jihočeský kraj je kraj nádherný, plný lesů, rybníků a historických památek. "#$%   
A kdo tu nebyl, nevadí, určitě si zde ale cestu někdy naplánujte. "#$% 

 
INFORMATIK
A 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Angličtina – skupina paní učitelky Bělaškové 
 

Řešení 

 U 40/2a 

 

 

U 40/2b 

 

 

U 41/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kopie – čas 

 

 

 

Easter 

1b, 2k, 3l, 4n, 5f, 6c, 7a, 8j, 9e, 10i, 11m, 12d, 13g, 14h 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


