
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 27. dubna 2020 – 1. května 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 1. května , 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 šestou část naší Domškolácké výuky. Hodnotím ji jako 
zdařilou.Těší mě, že společně pracujeme, že mi zasíláte práce vašich dětí ke kontrole, dále děkuji za 
zpětnou vazbu, kterou mi dáváte. 

Jsem ráda, že se s některými dětmi mohu potkávat při online výuce přes Skype.  Učíme se každý 
všedni den od 10:00.  

Od tohoto týdne bych ráda dávala dětem úkoly i přes elektronickou žákovskou knížku, není potřeba nic 
tisknou, děti vyplní v počítači a odešlou do požadovaného termínu zpět.  Pokud někdo z dětí nemá 
údaje k přihlášení do žákovské knížky, napište mi to, prosím. 
Přeji všem poklidný týden prožitý ve zdraví a s rodinou.   
Těším se, až všechny děti uvidím ve škole. 

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 27.4.2020  
Opakování - slovesa 
1. učebnice str. 95/ 2a (b-ne) - napsat do sešitu 
2. PS str. 14/cv. 4,5 
3. Procvičování pravopisu str.45/1.sloupec 

Úterý 28. 4.2020 
1. učebnice str. 95/cv. 5- napsat do sešitu 
2. PS str. 14/cv. 6a),7 
3. Procvičování pravopisu str. 45/2.sloupec 

Středa 29.4.2020 
1. Procvičování pravopisu str. 45/ 3. sloupec 
2. učebnice str. 96/ přečíst obě modré tabulky 
3. https://www.youtube.com/watch?v=sWBqGgCJwFo - video zájmena - 

vysvětlení 
4. Do sešitu napsat zápis: ZÁJMENA OSOBNÍ - JÁ, TY, ON, ONA, ONO, 

MY, VY, ONI, ONY, ONA  a zvratné SE, SI. 
5. učebnice str. 96/cv.2a) - napsat do sešitu 
6. PS str. 16/cv.1 

Čtvrtek 30.4.2020 
1. PS str. 16/cv.2,3 
2. učebnice str. 97/ cv.4 napsat do sešitu 
3. Procvičování pravopisu str. 49/ cv.4 - zdvojené souhlásky 

Sloh - 1. května je státní svátek - SVÁTEK PRÁCE.  
V PS str. 15 splňte cvičení 1. (alespoň 10 vět). Pokud si 
neporadíte s osnovou vyprávění, vynechejte ji.   

Kostkovaná je na poslední stránce těchto úkolů.

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


 Plán domácí výuky od 27. 4. do 30. 4. 2020 - Anglický jazyk V. A 
Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 
učebnice str. 44, cv. 2: Padeep – B, Meena – A, Charlie – C 
pracovní sešit str. 36, cv. 1 

1. tennis, 3. hockey, 4. guitar, 5. piano, 6. violin, 7. skiing, 8. 
computer games 

pracovní sešit str. 36, cv. 2 
1. Molly collects posters. 
2. Eric and his brother play computer games before dinner. 
3. Patric goes skiing every year. 
4. Luke and his friends watch DVDs at the weekend. 
5. Catherine has lunch at 12 o´clock. 

pracovní sešit str. 36, cv. 3 
1. collect postcards       3. goes skiing      4. play ice hockey    

5. goes swimming     6. plays football 
  
Uč  se slovíčka 4c a 4d – už je umíš i správně napsat? 
  
Procvičíme si přítomný čas prostý. Kladný a záporný tvar. 
Do sešitu English přelož tyto věty: 
Paul hraje hokej. Paul neplave. 
Já sbírám známky. Já nehraju na housle. 
My snídáme v půl osmé. My neobědváme ve 2 hodiny odpoledne. 
Mary si čte knížky. Mary se nedívá na televizi. 
  
V pracovním sešitě udělej tato cvičení: 
str. 36, cv. 4 – zakroužkuj správný tvar 
str. 37, cv. 5 – podle tabulky napiš kladnou nebo zápornou větu 
Do sešitu English si opiš nebo nalep tento zápis: 
Přítomný čas prostý: OTÁZKA 
Otázku vytvoříme tak, že začneme slovesem DO, ve 3. osobě j. 
č.  DOES (Pozor! Musíme odebrat –s od slovesa!) 
Hraješ tenis? - Do you play tennis?                        Yes, I do. x 
No, I don´t. 
Mají rádi kočky? - Do they like cats?                      Yes, they do. 
x No, they don´t. 

1. osoba j. č. 
Chodí Rob lyžovat? - Does Rob go skiing?                            Yes, 
he does. x No, he doesn´t. 
Hraje Mary na klavír? - Does Mary play the piano?         Yes, she 
does. x No, she doesn´t. 
  
Zvládneš vybrat do otázek DO nebo DOES? Zkus si v učebnici na 
str. 47, cv. 3b – napiš začátky otázek do sešitu English. 
   

 

ANGLIČTINA 

)  



Pokud máš možnost, 
tak na webových stránkách  https://elt.oup.com/student/
project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi 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. 
Dále můžeš trénovat přítomný čas prostý na této adrese: https://
zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/presentsimple/
presentsimple1.htm. Zkus si alespoň některá cvičení. 
  
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 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/presentsimple/presentsimple1.htm
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


Skupina paní učitelky Střelcové: 
Pořád si opakovat slovíčka 4 a, b, c, d 

Přítomný čas prostý – Present simple tense 

DO / DOES + PODMĚT + INFINITIV (sloveso) 
Do + you + go + to the cinema?     Yes, I do.    No, I don´t. 
Does + he + play + football every day?  Yes, he does.  No, he doesn
´t.  
Otázku v přítomném čase prostém vytvoříme tak, že na začátek věty 
dáme tzv. pomocné sloveso "Do" (I, you, we, they) nebo "Does" (he, 
she, it), potom následuje podmět (I, we, Peter, my sister, Thomas nad 
Jenny,...) a sloveso v infinitivu  (like, go, sleep, play,...) a nakonec ostatní 
části věty. 

Pokud máš možnost, podívej se na tento odkaz, moc hezky jsou tam 

otázky vysvětleny.    https://www.youtube.com/watch?v=AwMo6Bf2-T8 

Opiš si do sešitu tabulku – uč. str. 47/cv. 3a a zkus vypracovat cvičení 3b 
PS str. 38/cv. 3 
Přepiš si a doplň do sešitu (DO, DOES nebo tvary slovesa BE) 

1. ………… you get up early?   Yes, ……………………. 

2. …………. she play tennis?    No, ………………………. 

3. …………… they také the bus to school?    Yes, ……………………. 

4. …………… Tom go skiing?    Yes, ………………………….. 

5. ………….. we have lunch at home?    No, ………………… 

6. …………. she do her homework at home?   Yes, …………….. 

7. ………….. Mut a dog?   Yes, ………………………. 

PS str. 37/cv. 6 
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=AwMo6Bf2-T8
https://www.umimeanglicky.cz/


MATEMATIKA 

1 2 3 

Pondělí 27.4.2020  
1. https://www.youtube.com/watch?v=LKGp9Xc5uDg - písemné sčítání a 

odčítání desetinných čísel 
2. učebnice str. 101 - přečíst červený text o písemném sčítání desetinných 
čísel 

3. učebnice str. 101/cv. 5 - napsat do sešitu 
4. učebnice str. 102/ cv.9 - napsat do sešitu 
5. učebnice str. 103/cv. 2 - napsat do sešitu 

Úterý 28.4.2020 
1. učebnice str. 102/cv. 6 - napsat do sešitu desetinná čárka pod 

desetinnou čárku, jednotky pod jednotky, desetiny pod desetiny, atd..) 
2. učebnice str. 103/cv. 3 - napsat do sešitu 
3. Početník 2 str. 26/cv.1 ( 1. sloupec) 
4. PS str. 40/cv.1 - dělali jsme i ve 4. Ročníku ( do tabulky - horního řádku 

vypíšu roky a pod každý rok napíšu správnou hodnotu z grafu) 

Středa 29.4.2020  
1. Početník 2 str. 26/cv.2 
2.  učebnice str. 103/ přečíst spodní červený text 
3.  učebnice str. 103/cv. 5 - napsat do sešitu 
4. PS str. 40/cv. 2 - dělali jsme ve 4. ročníku 

Čtvrtek 30.4.2020 - geometrie 
1. Početník 2 str. 35/ celá - převody jednotek délky 
2. video k převodům jednotek https://www.youtube.com/watch?

v=9gdtWCR7JAs 
3. PS str.34/cv.1 stačí jen kružnici opsanou- rýsuje se pomocí úhlopříček 

ve čtverci,  ( vepsanou ne) 

Úterý 28.4.2020 
1. Zapiš si zápis 
VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 
Tvoří ji: ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice 

- dostatčný příjem tekutin napomáhá včasnému a 
dostatečnému vyloučení škodlivých látek (močí) z těla ven 

- denně vypít 2-3 l tekutin (dospělý člověk) 

2. uč.str. 63/ přečíst Kůže 
3. Ty Byl jednou jeden život - Kůže - https://www.youtube.com/
watch?v=EgM6NVi78z4 

PŘÍRODOVĚDA 

)

https://www.youtube.com/watch?v=LKGp9Xc5uDg
https://www.youtube.com/watch?v=9gdtWCR7JAs
https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4


Pondělí 27.4.2020 
1. uč. str. 22 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 23 
2. https://www.youtube.com/watch?v=N4pRjGXQrG4 - video Pardubický 

kraj 
3. zápis:   
PARDUBICKÝ KRAJ 

- krajské město: Pardubice 
- další města: Litomyšl, Česká Třebová 
- leží na východě Čech 
- povrch: Orlické hory, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, podél 

řeky Labe - Polabská nížina 
- vodstvo: Labe, Morava( pramení pod Králickým Sněžníkem), 

vodní nádrž Seč 
- zemědělství: zemědělská půda zaujímá velkou část kraje, 

nejvýznamnější zemědělská oblast Polabí 
- průmysl: Pardubice - výroba perníků, Česká Třebová - 

významná železniční křižovatka 

Středa 22.4.2020 
1. uč. str. 24 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 25 
2. https://www.youtube.com/watch?v=1voWVcPcI-g - video kraj Vysočina 
3. zápis:   
KRAJ VYSOČINA 

- krajské město: Jihlava 
- další města: Havlíčkův Brod, Třebíč 
- leží na jihovýchodě Čech a jihozápadě Moravy 
- povrch: Českomoravská vrchovina 
- vodstvo: prochází hlavní evropské rozvodí, řeky - Jevišovka a 

Svratka, Dalešická přehrada 
- zemědělství: chladnější oblast ČR, méně úrodná - pěstuje se 

řepka olejka, brambory 
- průmysl: jaderná elektrárna Dukovany, těžba žuly, 

strojírenský průmysl 

Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

)

INFORMATIKA 

*

https://www.youtube.com/watch?v=N4pRjGXQrG4
https://www.youtube.com/watch?v=1voWVcPcI-g



