
 

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

 
TÝDEN: 20. dubna – 24. dubna 2020 
 
Vážení rodiče, milé děti, tento týden se budeme v českém jazyce věnovat 
opět slovesům, a to zejména času minulému (shoda přísudku s podmětem) a 
rozkazovacímu způsobu. V matematice pokračujeme desetinnými čísly. 
Čekají vás také slovní úlohy a úkol z geometrie. V anglickém jazyce 
pokračujeme časem přítomným prostým a budeme opakovat kladné a 
záporné tvary sloves. 
Ve vlastivědě si pomocí otázek zopakujete tři kraje České republiky a přibyde 
nám další kraj. V přírodovědě si přiblížíme kostru člověka. Přeji vám hodně 
energie a sil do další práce a hlavně zdraví. 😊"#$% 
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 
  

Pondělí 20. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 89/tabulka (napište si nadpis do sešitu ČASOVÁNÍ ZVRATNÝCH 
SLOVES V ČASE MINULÉM a opište tabulku do sešitu)  
Uč. str. 89/cv. 3 – ústně, snaž se slovesa vyčasovat podle tabulky (3 
infinitivy sloves pod tabulkou) 
Uč. str. 89/cv. 5 (Nezapomněli jste si lístky do divadla? – Nezapomněl sis 
lístky do divadla?) 
 
Úterý 21. dubna 😊"#$%  
PS str. 11/cv. 2, 3 
Pravopisníček str. 24 (sám si vzadu zkontroluj a napiš si počet chyb, buď 
poctivý a snaž se neopisovat! 😊"#$% 
Chybná slova pak vypiš do sešitu a utvoř na ně věty. 
Pokud máš tuto stránku již hotovou, pro dnešek se s češtinou můžeš rozloučit. 😊"#$% 
 
Středa 22. dubna 😊"#$% 
Pravopisníček str. 25 (zkontroluj si podle řešení a zapiš si počet chyb, 
buď poctivý!) 
Uč. str. 90/Shoda přísudku s podmětem – opakování (přečti si tabulku) 
Uč. str. 90/cv. 1 (do sešitu) 
 
Čtvrtek 23. dubna 😊"#$% 
Pravopisníček str. 26 (zkontroluj a zapiš počet chyb, buď poctivý!) 
Uč. str. 91 (přečíst si tabulku nahoře) 



Uč. str. 91/cv. 4 (pokud budeš mít možnost, pošli mi cvičení ke kontrole) -
Žáci páté třídy se už od Vánoc připravovali na lyžařský výcvik 
v Krkonoších. 
 
Pátek 24. dubna 😊"#$% 
Pravopisníček str. 27 (zkontroluj a zapiš počet chyb, buď poctivý i 
dnes!!!) 😊"#$% 
Uč. str. 92/ tabulka přečíst ROZKAZOVACÍ ZPUSOB 
Pokud máš možnost, podívej se na video : 
https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg 
Uč. str. 92/1 (ústně) – (Řekněte mu to.) 
Uč. str. 92/cv.2a – do sešitu (Buď brzy doma!) 
!!! POZOR - u rozkazovacího způsobu čas neurčujeme !!! 
  
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) 
  
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!!! 😊"#$% 
 
 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 

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

STÁLE SE MI NĚKTEŘÍ NEOZVALI, ANI 
NEVYPLNILI TEST ZE SLOVÍČEK!!! 

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

- zkontroluj si řešení z minulého týdny – viz níže 
- čas – viz níže  – naskenuj nebo vyfoť to a pošli mi na mail 

belaskova@9zszlin.cz  
- křížovka – opakování školních předmětů – viz níže 
- Present simple – affirmative - vytiskni a vlep nebo přepiš zápis do sešitu – viz 

níže 
- PS 34/1 
- PS 34/2 – čas piš slovy 
- PS 35/3 
- PS 35/4 – nezapomeň, že tady ve větách bude u sloves koncovka –(e)s!!! 
- začni se učit slovíčka 4CD + Culture – ústně i písemně 

(pro pomoc s výslovností použij online slovník – stačí kliknout na 
reproduktor a uslyšíš správnou výslovnost 
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/?sqId=&thru=&aq= ) 

- vyplň test ze slovíček 4AB, pokud jsi ještě nevyplnil – najdeš ho na 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYVxLJN6w8cqwzlEKxXlAT
TglRLpiDh2ttOwF-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 opět prosím napiš, jak práci zvládáš. Stačí 
třeba jen „Zvládám v pohodě.“ nebo „Mám problém s …“.  
 



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Pondělí 20. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 96/cv. 5 (3 příklady do sešitu) i se zkouškou 
Uč. str. 97/cv. 7 (do sešitu) 
PS str. 29/cv. 2 
 
Úterý 21. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 96/cv. 5 (2 příklady do sešitu) i se zkouškou 
Uč. str. 97/cv. 13 – (do sešitu) – pokud můžeš, cvičení mi pošli!!! 

Nezapomeň - 
𝟑
𝟒	

 z 840 je 840 : 4 . 3 = 630 nebo 

                            
𝟐
𝟔
 z 660 je 660 : 6 . 2 = 220 

Středa 22. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 97/cv. 12 – do sešitu (nejprve si spočítej sám, poté podle kalkulačky 
zkontroluj!!!) 
Uč. str. 97/cv. 15 
Zopakuj si: https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0 
                    https://www.youtube.com/watch?v=3ea8LPJ7jVA 
PS str. 29/cv. 3,4 
 
Čtvrtek 23. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 98/cv. 18 – porovnej des. čísla (do sešitu) – cvičení mi můžeš poslat!!! 
Uč. str. 98/cv. 20 
Geometrie -  PS str. 33/cv. 5 – Soustředné kružnice jsou kružnice, které mají 
společný střed.  (nejprve se podívej na video, pokud nemáš možnost se na video 
podívat, cvičení vynechej) 
POZOR – ve cvičení jsou zadány průměry kružnic, ty musíš spočítat poloměr 
(poloměr je polovina průměru)!!!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=iDBRDBdSsOA   SOUSTŘEDNÉ KRUŽNICE 
 
Sešit G  a) Narýsuj čtverec ABCD, a = 6,5 cm a vypočítej jeho obvod. 
              b) Narýsuj obdélník ABCD, a= 7,3 cm, b = 45 mm a vypočítej jeho obvod. 
              c) Vypočítej obvod různostranného trojúhelníku KLM, k = 3,8 cm, l = 60 
mm, m = 5,2 cm 
 
Pátek 24. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 99/cv. 26 – přepiš do sešitu 
Uč. str. 99/cv. 25 
PS str. 35/cv. 1, 2, 3, 4 (kdo chce můžeš slovní úlohy poslat) 😊"#$% 
 

 
PŘÍRODOVĚ
DA 

 

Při procházkách venku sbírat rostliny do herbáře – lisovat v knížkách!!! 
 
Zápis do sešitu: KOSTRA 
Pohyb těla umožňuje kostra a svalová soustava. 
 
KOSTRA 
ð opora těla 
ð umožňuje pohyb 
ð skládá se z kostí, které podpírají a chrání tělesné orgány a poskytují 
pevnou oporu svalům 



Části kostry: 
a) lebka 

     - obličejová část: horní čelist, dolní čelist kost nosní 
     - mozková část: kost spánková, kost čelní, kost týlní, kost temenní 

b) hrudník a páteř: kost hrudní, žebra, obratle 
c) horní končetina: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost loketní, kost 

vřetenní, kosti ruky 
d) dolní končetina: kosti pánve, kost stehenní, kost holenní, kost 

lýtková, kosti nohy 
 

(Přečti si str. 55,56 , pokus se do sešitu namalovat kostru a popsat. Kdo má 
možnost, může si i vytisknout) "#$% 

 
VLASTIVĚD
A                

 

Čeká nás další kraj, a tím je Plzeňský kraj. 
Přečti si str. 12 
Udělej si zápis: 
Plzeňský kraj 
Krajským městem je Plzeň. 
Další města: Klatovy, Rokycany, Tachov, Sušice, Domažlice 
Leží na jihozápadě Čech. 
POVRCH – Šumava a Český les (při státní hranici s Německem), Plzeňská 
pahorkatina 
VODSTVO – řeka Berounka, na Šumavě je několik jezer (pozůstatky činnosti 
ledovce) 
ZEMĚDĚLSTVÍ – pěstování brambor a obilnin, chov skotu. Klatovy prosluly 
pěstováním karafiátů. 
PRUMYSL – ložiska kaolinu a keramických surovin (okolí Plzně) – keramický 
průmysl, potravinářský průmysl, pivovarnictví, strojírenská výroba – Škodovy 
závody.  Plzeň je důležitou železniční a silniční křižovatkou. 
 
Milé děti, přes e-ŽK vám zašlu 11 otázek k předcházejícím krajům. Budu ráda, 
když na ně odpovíte, abychom si tyto kraje zopakovali a pokud budete mít 
možnost, odpovědi mi zašlete. Odpovědi pište do sešitu. "#$% 
 

 
INFORMATI
KA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové 
 
Řešení 
PS 33/4, 5 

 
 
 
 
Čas 

Napiš čas anglicky. 

7:00 

8:15 

3:50 

9:30 

1:45 

 

Namaluj hodiny nebo napiš digitálně čas, který je napsaný anglicky. 

It’s five past four. 

It’s half past six. 

It’s five to four. 

It’s twenty past eight. 

It’s quarter to eleven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zápis 
 

PRESENT SIMPLE - AFFIRMATIVE 

(PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – KLADNÁ VĚTA) 

- používáme, když se něco opakuje nebo trvá pořád 

- tvoření: PODMĚT   +   SLOVESO   +   zbytek věty 

- POZOR – ve 3. osobě jednotného čísla (on, ona, ono) musíme přidat koncovku –S 

- u některých sloves se místo -S přidává -ES, většinou kvůli výslovnosti – jedná se např. o slovesa do, go, match, 

watch, catch 

- časování si ukážeme např. na slovese play (hrát) 

 

I   play   tennis. 

You   play   tennis. 

He   plays   tennis. 

She   plays   tennis. 

It   plays   tennis. 

We   play   tennis. 

You   play   tennis. 

They   play   tennis. 

 

 

 

 

 

- př.: I get up at seven o’clock. (Vstávám v sedm hodin.) 

Peter gets up at six o’clock. (Petr vstává v šest hodin.) 

We take the bus to school. (Jezdíme do školy autobusem.) 

Sue goes by car. (Sue jezdí autem.) 

We like English. (Máme rádi angličtinu.) 

They love chocolate. (Milují čokoládu.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Křížovka – školní předměty 


