
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 20. dubna 2020 – 24. dubna 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 24. 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 pátou část naší Domškolácké výuky. Jsem ráda, že ve 
společné práci nepolevujeme a stále děkuji za zasílání vypracovaných materiálů. Jsem také ráda, že se 
s některými dětmi mohu potkávat při online výuce přes Skype.  Učíme se každý všedni den od 10:00. 
Sice nás občas zradí technika, ale zvládáme to dle mého velmi dobře. 
Celá tato situace je pro nás všechny nová, ale mně dává i nový pohled na práci dětí, jejich 
samostatnost a šikovnost. Je vidět, jak důležitá je dnes rodina. Hýčkejme si svou rodinu a hlavně 
buďme zdraví.   
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 20.4.2020  
1. video rozkazovací způsob ( pro připomenutí) https://www.youtube.com/

watch?v=Lwc1_FuMGkg 
2. https://www.dumy.cz/material/26286-slovesny-zpusob-oznamovaci-a-

rozkazovaci  - je v závěru prezentace 

3. učebnice str. 92/ 3a,b - napsat do sešitu 
4. PS str. 12/cv. 2,3,4 

Úterý 21. 4.2020 
1. https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y - podmiňovací 

způsob, vysvětlující video 
2. učebnice str. 93/přečíst modrou tabulku 
3. učebnice str. 93/cv.1 - napsat do sešitu 
4. PS str. 13/cv. 1a),b) 

Středa 22.4.2020 
1. Procvičování pravopisu str. 44/ 1. sloupec 
2. učebnice str. 92/cv.2 - napsat do sešitu 
3. PS str. 13/cv.2 

Čtvrtek23.4.2020 
1. PS str. 13/cv.1 celé 
2. učebnice str. 94/ cv.5 napsat do sešitu 
3. Procvičování pravopisu str.44/2. sloupec 

Pátek 24.4. 
1. Procvičování pravopisu str.44/3. sloupec 
2. PS str. 14/cv.2,3 
3. učebnice str. 94/cv. 6 napsat do sešitu 

Sloh - jako úkol do slohu bude Kostkovaná. Kdo může, 
vytiskne si ji, vyplní a nalepí do sešitu slohu. Kdo nemá 
možnost tisku, odpoví na otázky z Kostkované do sešitu. 
Každý den si hoď kostkou a vyplň jednu otázku :-).   

Kostkovaná je na poslední stránce těchto úkolů.

https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg
https://www.dumy.cz/material/26286-slovesny-zpusob-oznamovaci-a-rozkazovaci
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y


 Plán domácí výuky od 20. 4. do 24. 4. 2020 - Anglický jazyk V. A 
1. Zkontrolujte si a opravte si práci z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 34, cv. 1 
slovíčka: school,lesson, in, eight, teeth, homework,kitchen, dinner, 
radio, o´clock 
  
Pracovní sešit str. 34, cv. 2 

1. I have breakfast at five past eight. 
2. I take the bus to school at twenty-five past eight. 
3. Lessons start at nine o´clock. 
4. I come home from school at quarter to two. 
5. I do my homework from half past four to six o ´clock. 
6. On Thursdays, I have a piano lesson at five o´clock. 
7. On Saturdays, I have a tennis lesson from ten o´clock to 

quarter past eleven. 
8. On Sundays, I watch my favourite show at quarter past four. 

  
V sešitě English věty ve 3. osobě jednotného čísla: 

1. Tracy gets up at ten to eight. 
2. She has breakfast at five past eight. 
3. She takes the bus to school at twenty-five past eight. 
4. Lessons start at nine o´clock. (nemění se) 
5. She comes home from school at quarter to two. 
6. She does her homework from half past four to six o ´clock. 
7. On Thursdays, she has a piano lesson at five o´clock. 
8. On Saturdays, she has a tennis lesson from ten o´clock to 

quarter past eleven. 
9. On Sundays, she watches her favourite show at quarter past 

four. 
  
Pracovní sešit str. 35, cv. 3 

1. in   3. to    4. to   5. at   6. at     7.from, to     8. in     9. to 
  
Pracovní sešit str. 35, cv. 4 

1. B He has a shower at quarter past seven. 
2. A He listens to the radio at half past seven. 
3. F He has breakfast at quarter to eight. 
4. E He brushes his teeth at five to eight. 
5. C He walks to school at five past eight. 

  
1. Učte se slovíčka 4c a 4d – ústně i písemně. 

  
1. Tento týden budeme procvičovat aktivity, které se dají dělat ve 

volném čase. 
V učebnici na str. 44 si přečti cv. 1 a zapamatuj si tyto aktivity. 
Ve cvičení 2 na str. 44 si přečti, co říká Pradeep o sobě, o své 
sestře Meeně a kamarádovi Charliem. Spoj pak každého člověka 
s jeho obrázkem A, B nebo C. Napiš do sešitu English. 
Do sešitu English pak napiš podobné povídání o tvém volném 
čase. Použij povídání Pradeepa jako nápovědu. 
  

1. V pracovním sešitě si procvič slovíčka týkající se volného 
času. 

Udělej cvičení 1 na str. 36. Přiřaď slova z rámečku k obrázkům. 
Napiš věty do cv. 2 na str. 36. Použij slovesa z rámečku. POZOR!!! 
Některé věty musíš psát ve 3. osobě jednotného čísla. Pamatuješ si, 
že přidáváme –s? 
Poslední cvičení bude cv. 3 na str 36. Co ti lidé dělají  ve volném 
čase? Máš napsat věty s použitím sloves: play, go, collect. Zase pozor 
na 3. os. j. č. 
  

ANGLIČTINA 

-  



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 Vocabulary 
udělej Exercise 2: Activities. 

Také můžeš udělat kterákoli cvičení s Project 1, Unit 3 a hrát hry 
v Games. 
  
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 

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) 
  
V záporu  -s přebírá pomocné sloveso DO, (k činnému slovesu už se pak 
nedává!!!!!  
                        ( I don´t play football. ale She doesn´t play football.       
                         We don´t collect stamps ale He doesn´t collect stamps 
                         You don´t have lunch ale Tom doesn´t have lunch) 

Do sešitu napiš 10 vět o vaší rodině, co který člen rodiny pravidelně 
dělá nebo nedělá.  např. I do my homework in the kitchen. My mum gets 
up at 6 o´clock. My brother doesn´t go swimming every week. atd. 

Naučit slovíčka 4d, zaškrtnout ve slovníčku!!!!! (stále opakovat 4a,b,c) 

Uč. str. 46/ 1 (přečti si) 
             46/2 (věty opiš do sešitu a odpověz, TRUE – pravda, FALSE – 
lež, nebo to obrázky vůbec neříkají – napiš I DON´T KNOW – nevím) 

PS str. 38/cv. 1, 2 
PS str. 40/cv. 1 

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

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


MATEMATIKA 

1 2 3 

Pondělí 20.4.2020 - opakovací a procvičovací 
1. PS str. 38/cv.3 
2. učebnice str. 153/cv.1- do sešitu 
3. učebnice str. 90/cv. 28 - do sešitu 
4. učebnice str. 98/ cv.20 - do sešitu 
5. učebnice str. 108/cv. 1,5 - do sešitu 
Ve všech případech se jedná o krátká cvičení zaměřená na porovnávání a 
zaokrouhlování desetinných čísel. 

Úterý 21.4.2020 
1. https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU- 

video na sčítání a odčítání desetinných čísel 
2. učebnice str. 101/ přečíst červený text 
3. učebnice str. 101/cv.2 napsat do sešitu 
4. Početník 2 str. 25/cv.1 (1. sloupec) 
5. PS str. 38/cv. 4,5 

Středa 22.4.2020  
1. učebnice str. 101/cv.3 
2.  PS str. 39/cv. 1,2,3 
3. Početník 2 str. 25/ cv.2 (2.sloupec) 

Čtvrtek 23.4.2020 - geometrie 
1. učebnice str. 34/cv. 1 do sešitu geomterie 
2. učebnice str. 34/cv. 4 do seštu geometrie 
3. učebnice str. 34/cv. 6,7 do sešitu geometrie 
Všechna cvičení se týkají procvičení obvodů trojúhelníku, čtverce a 
obdélníku. 
4. PS str. 30/cv.1,2 

Pátek 24.4.2020 
1. PS str. 39/cv.4,5  
2. Početník 2 str. 25/cv.3 (3.sloupeček) 
3. učebnice str. 101/cv. 4 - do sešitu  
4. učebnice str. 150/cv.6

https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU


Úterý 21.4.2020 
1. Zapiš si zápis 
TRÁVICÍ SOUSTAVA 
Tvoří ji: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, 
konečník 

- potrava prochází trávicí soustavou, kde za pomoci látek, které 
vylučují játra a slezina, se z potravy uvolňují živiny ( stěnami 
tenkého střeva se dostávají do krve 

2. uč.str. 51/ přečíst 
3. Ty Brďo - Zuby https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
11078664394-ty-brdo/415234100061002-zuby 

Pátek 24.4.2020 
1. Zápis: 
TRÁVICÍ SOUSTAVA - pokračování 

- nejzdravější pro tělo je vyváženou stravu obsahující bílkoviny, 
vitaminy, minerální látky, v menším množství tuky a cukry 

- pít dostatečné množství čisté vody 
(nakreslit nebo vypsat výživovou pyramidu z učebnice str.61) 
PEČUJEME O ZUBY 

- děti - 20 mléčných zubů 
- dospělí - 32 ( většinou) 
- zuby si čistíme minimálně 2 krát denně, pravidelně chodíme k 

zubnímu lékaři. 
2. učebnice str. 62/přečíst 
3. Byl jednou jeden život - Vylučovací soustava https://
www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg

PŘÍRODOVĚDA 

-

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/415234100061002-zuby
https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg


Pondělí 20.4.2020 
1. uč. str. 18 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 19 
2. https://www.youtube.com/watch?v=_GGJxtLL848 - video Liberecký kraj 
3. zápis:   
LIBERECKÝ KRAJ 

- krajské město: Liberec 
- další města: Jablonec nad Nisou, Nový Bor 
- leží v severních Čechách 
- povrch: J - Česká tabule, S - Lužické hory, Jizerské hory, V - 

Krkonoše 
- vodstvo: Jizera, Ploučnice, Máchovo jezero (rybník) 
- zemědělství: živočišná výroba, produkce mléka 
- průmysl: průmysl skla a strojírenství, sklo - Nový Bor a 

Liberec, Jablonec nad Nisou - výroba korálků a bižuterie 

Středa 22.4.2020 
1. uč. str. 20 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 21 
2. https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ - video 

Královéhradecký kraj - snad vás úvod neodradí :-) 
3. zápis:   
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

- krajské město: Hradec Králové 
- další města: Trutnov, Náchod 
- leží na severovýchodě Čech 
- povrch: Krkonoše, Orlické hory, JZ - Polabská nížina, 

Prachovské skály, Broumovsko - oblíbené turisty 
- vodstvo: Jizera, Ploučnice, Máchovo jezero (rybník) 
- zemědělství: soustředěno do Polabské nížiny (pšenice, 

cukrovka, kukuřice) 
- průmysl: strojírenství- Hradec Králové, Vamberk - ruční 

krajky, klavíry Petrof - Hradec Králové 

Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

-

INFORMATIKA 

,

https://www.youtube.com/watch?v=_GGJxtLL848
https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ
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   Co tě v poslední době potěšilo? 

   Co ses v poslední době dozvěděl/a nového? 

   Koho a za co bys pochválil/a? 

   Co jsi dělal/a dnes, když jsi vstal/a z postele?  

   Kdo nebo co tě dnes zlobil/o? Čím?  
   Co tě dnes bavilo dělat? 

 

 

 

 

 

 




