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

 
TÝDEN: 27. dubna – 30. dubna 2020 
 
Vážení rodiče, milé děti, opět nás čeká zkrácený týden, takže úkoly jsou zadány pouze do čtvrtku 
30.dubna. Tento týden se budeme v českém jazyce stále věnovat slovesům, a to zejména způsobu 
podmiňovacímu, a ještě si zopakujeme rozkazovací způsob. Dále si budete dodělávat cvičení v 
„Procvičování pravopisu“, abychom se sjednotili v počtu dokončených stránek. V matematice 
pokračujeme desetinnými čísly. Budeme tato čísla zaokrouhlovat. Čekají vás opět i slovní úlohy. 
V anglickém jazyce pokračujeme časem přítomným prostým, a to zejména otázkami v tomto čase. Ve 
vlastivědě nás čeká Karlovarský kraj a jeden drobný úkol.  V přírodovědě si přiblížíme svalovou soustavu 
a zopakujete si i kostru.  I pro tento zkrácený týden platí, že kdo by měl práci hotovou a chtěl ještě 
procvičovat, může mi napsat a já mu s radostí pošlu další pracovní listy na procvičování. 😊"#$%  Přeji vám 
hodně energie a sil do tohoto týdne. Zkuste práci stihnout do čtvrtku, protože v pátek je státní svátek, a to 
Svátek práce a v tento den byste měli už jenom odpočívat. 😊"#$% 
 
Stále platí, že kdo má zájem, může se k nám připojit do skupiny na Skypu (v úterý budeme mít český jazyk, 
ve středu matematiku a ve čtvrtek angličtinu). 😊"#$% Informace k on-line konzultacím jsem zasílala minulý 
týden na e-ŽK. 
 
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 27. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 91/cv. 6 (Dnes Rychlé šípy obsadily všechna tři hřiště, která zde 
byla.)-cvičení přepište do sešitu (kdo má možnost, může mi ho poslat) 
 
Pravopisníček – dokonči všechna cvičení po str. 37 
 
Úterý 28. dubna 😊"#$%  
Uč. str. 92/cv. 3 a, b (do sešitu) 
Dokonči si všechna cvičení: PS str. 12 – celá 
                                                 Pravopisníček  po str. 37  
 
Středa 29. dubna 😊"#$% 
PODMIŃOVACÍ ZPUSOB 
Uč. str. 93 – modrá tabulka – opiš si do sešitu 
Uč. str. 93/cv. 2 (Co byste tomu řekli vy?) – do sešitu 
 
Čtvrtek 30. dubna 😊"#$% 
Vymysli si a napiš 5 vět v rozkazovacím způsobu a 5 vět v podmiňovacím 
způsobu. Věty by se mohly týkat současné situace související s Covidem - 19 a 
vaší karanténou.  např. Umývej si ruce! Chtěl bych jít do školy. 😊"#$%  (cvičení mi 
můžeš poslat) 😊"#$% 
Pravopisníček str. 43 (zkontroluj a zapiš počet chyb, buď poctivý!) 
PS str. 13/cv. 1, 2 
  



 
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, 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!!! 😊"#$% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 

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

V předešlých týdnech nefungoval odkaz na vyplnění testu. Bylo to způsobeno 
problémem, který nastal při převodu úkolníčku do formátu pdf. Odkaz byl 
totiž na dvou řádcích a ve formátu pdf se to rozdělilo na dva samostatné 
odkazy, které nefungovaly. Omlouvám se za to a prosím ty, kteří ještě 
nevyplnili, aby se o to pokusili. 
 

STÁLE SE MI NĚKTEŘÍ NEOZVALI, ANI NEPOSLALI 
PRÁCI!!! 

 
Pokud máš možnost, kopie vytiskni. Pokud ne, piš do sešitu.  
učebnice = U, pracovní sešit = PS 
 
– zkontroluj si řešení z minulého týdny + cvičení U 41/3 (minule jsem měla 

chybu v řešení)  
– viz níže 

– čas – podívej se na videa https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A 
a 
https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo 

– přečti si ještě jednou vysvětlení na 
 https://www.helpforenglish.cz/article/2008030201-kolik-je-hodin-2 

– cvičení – viz níže – naskenuj nebo vyfoť hotová cvičení a pošli mi  
na e-mail belaskova@9zszlin.cz 

– křížovka – opakování školních předmětů – posílám ještě jednou, minule se mi 
rozhodilo formátování, a tudíž se tam číslo 1 opakovalo vícekrát – viz níže 

– přečti si znovu zápis Present simple v sešitě 
– present simple - kopie – viz níže – naskenuj nebo vyfoť hotová cvičení a 

pošli mi na e-mail belaskova@9zszlin.cz  
– U 43/3b – doplň věty; piš do sešitu 
– uč se 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://forms.gle/oCdbn629PSCkg3597 – 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  

- DOBROVOLNÉ – můžeš si přečíst a třeba i poslechnout z časopisu 
https://www.bridge-online.cz/casopis-play/play-april-2020/ 

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 27. dubna 😊"#$% 
Do sešitu: 
1. Písemně vynásob:  36 112 . 49=     90 885 . 25=     112 463. 72 = 
2. Písemně vyděl: 89 752 : 26 =        23 994 : 43 = 
3. Porovnej desetinná čísla:  6,3 a 6,8        18,0 a 18,10      270,11 a 270,101 
                                                    13, 60 a 12,60        2,9 a 2,09        46,30 a 46,3 
!!! Nezapomeň, že při porovnávání des. čísel, která nemají stejný počet 
desetinných míst, si můžeš nakonec desetinné části dát nulu. Např. 
2, 83 ≤ 2,831, protože si můžu za 2,83 dát nulu, tak dostanu 2,830 a to je menší 
než 2,831!!! 
PS str. 36, 37 (je to 1 úkol) 
 
Úterý 28. dubna 😊"#$% 
ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 
https://www.youtube.com/watch?v=TkDCkLahHL0 (pokud můžeš, podívej se na tento 
odkaz, paní učitelka tam velmi pěkně vysvětluje, jak zaokrouhlovat desetinná čísla) 
Uč. str. 106 – přečíst si cv. 1 
Uč. str. 106 /cv. 2 (do sešitu) 
Pomůcka pro vás – ceny zboží jsou někdy uváděny v desetinných číslech, např. 
máslo stojí Kč 42,90, u pokladny zaplatíš 43 Kč, rohlík stojí Kč 3,90, u pokladny 
zaplatíš 4 Kč. 😊"#$% 
 
Středa 29. dubna 😊"#$% 
Pokračujeme v zaokrouhlování desetinných čísel! 
Uč. str. 106/cv. 3, 4 (vypracuj do sešitu) 
Uč. str. 106/cv. 7 (vypracuj do sešitu) – pokud můžeš, cvičení mi pošli! 
  
PS str. 38/cv. 1, 2 (postačí vypočítat obvod, obsah jsme se ještě neučili) a     
                  cv.3 
 
Čtvrtek 30. dubna 😊"#$% 
Uč. str. 108/cv. 1, 9, 10 (do sešitu) 
ZAOKROUHLI - na jednotky  34,50    18,301     24,29    129,62    0,811   13,09 
                            na desetiny   1, 91     3,46      0,42   1,99 !!     245,18   36,72 
Cvičení napiš do sešitu a můžeš mi také poslat, budu ráda. 😊"#$%  
  
Pokud si potřebuješ zopakovat zaokrouhlování desetinných čísel, podívej se znovu na 
tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=TkDCkLahHL0 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Při procházkách venku sbírat rostliny do herbáře – lisovat v knížkách!!! (herbář by 
měl obsahovat, alespoň 10 rostlinek (ideální je 15), ale záleží, kolik najdete, dále název 
rostlinky, např.  Sedmikráska chudobka, naleziště, např. Zlín, Šarovy, stanoviště: trávník 
v parku, pole atd., sbíral(a): Jan Novák.  Zpracování - výzdobu nechám na vás. "#$%) 
 
Zápis do sešitu: Svalová soustava 
 

Ø je tvořena svaly 
Ø svaly umožňují pohyby těla – od mrknutí oka až po skákání. Na svalech 

závisí i trávení potravy a oběh krve. 
Ø při pohybu se svaly zkracují a natahují (tím hýbou kostrou) 
Ø činnost většiny svalů ovládáme vůlí 
Ø srdeční sval pracuje sám (ten vůlí neovládáme) 
Ø svaly jsou ke kostem připojeny šlachami 
Ø svaly vyvíjejí určitou sílu 



 
Člověk využívá sílu 
 
Sílu člověka vyvíjejí lidské svaly. 
Síla způsobuje pohyb a otáčení těles, ale i změnu jejich tvaru (deformace). 
Velikost síly můžeme změřit. Používáme k tomu siloměr. 

Jednotkou síly je 1 newton (1N) /ňútn/. 
 

Pokud máš možnost, zahraj si s někým doma páku a porovnejte své síly "#$%!!! 
 

 
Přečti si str. 57 
 
Začali jsme se učit o lidském těle. Už jsme si zapsali, co umožňuje kostra a 
svalová soustava. Abychom si to všechno pěkně zopakovali, pokus se odpovědět 
na dané otázky do sešitu nebo je můžeš vypracovat i na počítači a své odpovědi, 
pokud máš možnost, mi pošli. 😊"#$% 
 

1. Které společné znaky má člověk s ostatními živočichy? 
2. Co zajišťuje volný pohyb lidského těla? 
3. Jaké jsou hlavní části kostry? 
4. Co nám umožňují svaly? 
5. Čím jsou svaly připojeny ke kostře? 
6. Čím měříme sílu a jaká je základní jednotka síly? 

 
 
VLASTIVĚDA                

 

 
Dalším krajem je Karlovarský kraj. 
 
Přečti si str. 14 
 
Udělej si zápis: 
Karlovarský kraj 
Krajským městem jsou Karlovy Vary. 
Další velká města: Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně 
Leží v západních Čechách. 
POVRCH – krajinu tvoří převážně pahorkatiny. Při hranicích s Německem se nachází 
pohoří Krušné hory a Český les. Ve střední části pokrývá území  Slavkovský les a 
Doupovské hory (vznikly sopečnou činností).  Pozůstatky sopečné činnosti jsou i teplé 
léčivé prameny – lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. 
VODSTVO – řeka Ohře, JV – řeka Berounka 
ZEMĚDĚLSTVÍ – chladnější podnebí, pohraniční oblasti s horskými loukami vhodné 
k pastevectví. 
PRUMYSL – hl. surovinou je hnědé uhlí. Uhlí slouží k výrobě elektřiny v tepelných 
elektrárnách (Tisová, Vřesová). 
Bohatá naleziště kaolinu, který se zpracovává v porcelánkách (okolí Karlových Varů).  
Karlovy Vary – výroba skla, oplatek a bylinného likéru Becherovka. 
Významný je i textilní průmysl a dřevozpracující průmysl. 
 
Z přírodovědy víš, že nerostné suroviny dělíme na rudy, nerudy a energetické suroviny. 
Zkus zjistit, do které skupiny patří kaolin. Odpověď napiš do sešitu. 😊"#$% 
 
Pokud by někdo z vás měl chuť a čas zpracovat toto téma na počítači (např. ve Wordu či 
PowerPointu – jako prezentaci, třeba i s obrázky), budu ráda, když mi svůj výtvor (prezentaci) 
pošle! 😊"#$%. 
 

 
INFORMATIKA 

 

 
 



Angličtina – skupina paní učitelky Bělaškové 
 
Řešení 
U 41/3 

1 It’s twenty to four. 
2 It’s quarter to twelve. 
3 It’s five past eight. 
4 At half past two. 
5 It’s quarter past seven. 
6 At six o’clock. 
 

 
PS 34/1, 2, 35/3, 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Time - kopie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) It´s three o´clock. 
B) It´s four o´clock. 

A) It´s five to one 
B) It´s a quarter to four. 

A) It´s half past one. 
B) It´s two o clock 

A) It´s ten to five. 
B) It´s five to six. 

1. Choose the correct option: 

2. Write the time. 

 It´s ____________ 
________________
__ 

 It´s ____________ 
________________
__ 

 It´s ____________ 
________________
__ 

 It´s ____________ 
________________
__ 3.  Draw the hands on the clocks. 

 It´s midday.  It´s half past five  It´s ten to three  It´s twenty past six 

 It´s six o`clock  It´s a quarter to 
one. 

 It´s twenty five 
past six 

 It´s a quarter past 
ten. 



School subjects – crossword 
 



Present simple – kopie 
 

 
 
 
 


