
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 27. dubna – 30. dubna 

Vážení rodiče, pokud při přípravě narazíte na sebemenší problém s učivem, můžete mě 

kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo elektronické ŽK.   

Doporučuji procvičování probraného učiva na www.skolakov.eu , www.onlinecviceni.cz, 

www.pravopisne.cz  a  www.rysava.websnadno.cz , kde mohou žáci pracovat samostatně, v 

úkolech se ihned objeví, jakých chyb se dopustili. Tato cvičení děláme i ve vyučování a žáci 

jsou na ně zvyklí. 

Dále doporučuji sledovat na ČT 2 od 10:10 do 10:35 pořad Učitelka. Informace najdete na 

stránkách: www.ceskatelevize.cz/ucitelka   

 

Přeji Vám všem pokud možno co nejvíce klidné dny a moc zdravím všechny děti   

 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

    
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 

 

Opakujeme: 
Věta, slovo, slabika, hláska.  Abeceda. Měkké a tvrdé souhlásky. 
Slova s dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. 
Základní skladební dvojice, věta jednoduchá a souvětí. Význam slov. 
Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z. 
 
Podstatná jména  
Procvičujeme slovní druhy – str. 5 - 6 
Přídavná jména 
UČ- strana 66 – cv. 6 přepsat do ČJ a vyznačit přídavná jména, zbylá 
cvičení projít ústně 
PS – str. 69 – 70 (stranu 68 vynecháme a vrátíme se k ní později) 
Procvičujeme slovní druhy – str. 7 - 10 
 
                                   
Písanka č. 2 po stranu 29 
Čtení – kniha do čtenářského deníku (denně minimálně 2 strany) 
 
Čtenářský deník si přineseme na 30. 4. 2020. 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

 

Úkoly do angličtiny na týden: 27. 4. - 30. 4. 2020 - skupina Fojtíková 

Zkontroluj si práce z pracovního sešitu, str. 29, cv. 4. Máš to 

správně? 

První obrázek:  Paní reportérka: How many sisters have you got? 

                               Spike:I´ve got two sisters. 

Druhý obrázek:    Paní reportérka: How many brothers have you got? 

                               Spike: I haven´t got a brother. 

http://www.skolakov.eu/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ucitelka


  

Opakuj si ze slovníčku všechna slovíčka Family – ústně i písemně. 

Procvičování v pracovním sešitě: 

str. 30, cv. 5 – prohlédni si obrázky a dokonči větu  o Lucy, Johnovi, Pe-

terovi a Jane a jejich rodinách. Nejdřív spoj začátky a konce vět a potom 

celé věty anglicky napiš k 1. – 4. 

Např. u 1. bude napsáno: 

1. Lucy has got one big brother and one little brother. (Poradím ti, co 

to znamená česky: Lucy má jednoho velkého bratra a jednoho 

malého bratra.) 

Až budeš mít hotovo, tak jako větu č. 5 napiš o sobě. 

str. 31, cv. 8 – nakresli někoho ze své rodiny a napiš o něm 

Procvičování do sešitu English: 

Do sešitu English přelož tyto věty. Napiš je jenom anglicky: 

a) Ona je šťastná. 

b) Já mám malé uši. 

c) Jak se máš? 

d) Je to černá kočka? Ano, je. 

e) Moje oblíbená barva je žlutá. 

Pokud máš možnost, 

můžeš na https://zsbcupice.cz/hot-

potatoes/anglictina/12.family/index.htm trénovat slovní zásobu: Family a 

na https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/10.face/ trénovat slovní 

zásobu: Face. V nabídce je několik cvičení. Zkus si některá udělat. 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail –

 fojtikova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Budu 

ráda, když mi napíšete, jak se vám učení vede a jak se máte. 

Ať se vám samostudium daří. 

                                                                                                          

    Mgr. Marcela Fojtíková 

 
Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové – úkoly na týden od 27. – 30. dubna 
 
Úkol č. 1 
 
V pracovním sešitě na straně 30 se pokus vypracovat cvičení 5 a 6. Řiď se 
instrukcemi u cvičení. 
 
Úkol č. 2 
 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/10.face/
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


Pracovní list si můžeš vytisknout a nalepit (pokud máš možnost), nebo si jen 
tabulku přepiš do sešitu. 
Nejdříve si pořádně přečti celý text a postupně si ho přelož. Pak zapisuj do 
tabulky správné údaje tak, aby odpovídaly tomu, co je napsáno v textu. 

Přeji zábavu při pátrání. 😊 

 
 

 
 
 
 
Řešení z minulého týdne: 
 
Úkol č. 2 

Pracovní sešit str. 29, cv. 3: 1. Sandy 2. Luke 3. Tim 4. Kate 

Pracovní sešit str. 29, cv. 4:  

How many sisters have you got? I´ve got two sisters. 

How many brothers have you got? I haven´t got a brother. 

 

Přeji hodně zdaru při studiu angličtiny 😊 

 
Pokud byste potřebovali cokoliv vysvětlit, napište mi na můj školní e-mail: 
svrckova@9zszlin.cz 
 

 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 

 

Opakujeme 
Sčítání a odčítání v oboru do 100. Sudá a lichá čísla. Násobení a dělení 
čísel 1 – 10. Zaokrouhlování na desítky. Sčítání a odčítání dvojciferných 
čísel. Písemné sčítání a odčítání (nutno procvičovat!). 
 
Sčítání a odčítání v oboru do 1000 – PS po stranu 19 
Minutovky č. 2 po stranu 11 
 
Geometrie: Geometrické útvary a tělesa. Druhy čar. Bod. Úsečka. Přímka.  
Průsečík. Kruh. Kružnice. 
Trojúhelník – konstrukce trojúhelníku - PS  str. 23 + str. 24 cv. 1+2  

mailto:svrckova@9zszlin.cz


Zápis do GEO sešitu: 

 
                                                TROJÚHELNÍKY  
Trojúhelníky jsou rovinné útvary. Mají 3 strany, 3 vrcholy a jejich strany svírají 3 
úhly.  
 
 
                                                                     C 
 
 
 
 
 b a 
 
 
 
                                 
 c 
                                     A                                                                  B 
 
 
Vrcholy trojúhelníku popisujeme velkými tiskacími písmeny. Vrcholy trojúhelníku 
na obrázku: A, B, C.  
Strany trojúhelníku jsou úsečky, které mají krajní body ve vrcholech trojúhelníku. 
Strany zapisujeme jako úsečky nebo je zapisujeme malými písmeny.  
Strany trojúhelníku na obrázku: AB, BC, CA nebo c, a, b. Strana a leží proti vrcholu 
A, strana b leží proti vrcholu B, strana c leží proti vrcholu C. 
   
Doporučuji tato videa: 
 https://www.youtube.com/watch?v=HuWO3pPc4lQ 
 https://www.youtube.com/watch?v=jKdePmacqgY 

 
 
 

  
PRVOUKA 

 

 UČ po stranu 60, PS po stranu 51 
 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuWO3pPc4lQ
https://www.youtube.com/watch?v=jKdePmacqgY

