
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 4. května 2020 – 8. května 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 8. 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 sedmou část naší Domškolácké výuky. V tomto týdnu 
hodnotím snahu dětí jako velmi dobrou a opět děkuji rodičům za zasílání materiálů a 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. Chtěla bych touto cestou poprosit rodiče dětí, které se se mnou učí na Skypu, 
aby mi do mailu posílali práci, kterou dětem řeknu, že bych ji potřebovala vidět. Vždy je uvedeno i v 
chatu na Skypu, co se má poslat. 

Začala jsem zadávat i úkoly přes EŽK, chválím  všechny děti, které se zvládly přihlásit přes EŽK a 
poslat úkol zpět. Budu v zasílání úkolů pokračovat i v tomto týdnu.  

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 

Tento týden budeme v jazyku českém pokračovat v 
probírání zájmen a budeme opakovat již probrané učivo. 

!!!! DĚTI SE DRUHY ZÁJMEN MUSÍ NAUČIT ZPAMĚTI !!!! 

Pondělí 4. 5. 2020  
1. učebnice str. 97/ přečíst modrou tabulku o přivlastňovacích zájmenech a 

vypsat je do sešitu ČJ - naučit se je zpaměti 
2. https://www.youtube.com/watch?v=W1Lm6sTI5_8 - ve videu se podívat 

od začátku do času 1min. 10s 
3. učebnice str. 97/cv.5 - napsat do sešitu 
4. PS str. 16/cv. 4a) 
5. Procvičování pravopisu str.49/cv.5 

Úterý 5. 5. 2020 
1. učebnice str. 97/přečíst modrou tabulku s názvem - Rozlišujte 
2. učebnice str. 97/cv.6 - napsat do sešitu 
3. PS str. 16/cv.5 
4. Procvičování pravopisu str. 49/ cv. 6 

Středa 6. 5. 2020 
1. Procvičování pravopisu str. 50/cv.7 
2. učebnice str. 98/ přečíst modrou tabulku - ukazovací zájmena, vypsat je 

do sešitu a naučit se je zpaměti. 
3. https://www.youtube.com/watch?v=W1Lm6sTI5_8 - podívat se na video 

od času 3min.27s do času 4 min. 20s 
4. učebnice str. 98/cv.7 - napsat do sešitu 
5. PS str. 39/cv.7 - procvičování koncovek podstatných jmen podle vzorů 

Čtvrtek 7. 5. 2020 
1. PS str. 39/cv. 8 - procvičování koncovak přídavných jmen podle 

vzorů přídavných jmen 
2. učebnice str. 98/ zájmena tázací - přečíst tabulku, vypsat je do 

sešitu a naučit se je zpaměti 
3. učebnice str. 98/cv.10 - napsat do sešitu 
4. Procvičování pravopisu str. 50/cv. 8 

Sloh - 8. května je 75. výročí konce 2.světové války. 
Chtěla bych, abyste do sešitu slohu zapsali 5 vět o 2. 
světové válce.

https://www.youtube.com/watch?v=W1Lm6sTI5_8
https://www.youtube.com/watch?v=W1Lm6sTI5_8


 Plán domácí výuky od 4. 5. do 7. 5. 2020 - Anglický 
jazyk V. A 
  
Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 
překlad v sešitě 
Paul plays hockey. Paul doesn´t swim. 
I collect stamps. I don´t play the violin. 
We have breakfast at half past seven. We don´t have lunch at 
two pm. 
Mary reads books. Mary doesn´t watch TV. 
pracovní sešit str. 36, cv. 4 

1. doesn´t, 3. don´t, 4. doesn´t, 5. doesn´t, 6. don´t, 7. 
doesn´t, 8. doesn´t 

pracovní sešit str. 37, cv. 5 
1. plays 
2. play 
3. Anna and Linda, don´t 
4. Stephen and Linda don´t 
5. Anna and Stephen don´t like 

učebnice str. 47, cv. 3b 
1. Do? 2. Does? 3. Does?  4. Do?   5. Do?  6.  Does? 

  
Zopakuj si slovíčka 4. lekce 
  
Procvičíme si tvoření otázek s DO nebo DOES 
Do sešitu English přelož tyto otázky a pravdivě na ně 
odpověz (Podívej se nejdřív do zápisu z minulé hodiny, jak 
se otázky tvoří a jak se odpovídá.) 

1. Hraješ na klavír? 
2. Vstává tvoje maminka v 5 hodin ráno? 
3. Chodíš ty a tvoji kamarádi plavat? 
4. Má tvůj kamarád rád sport? 

  
V pracovním sešitě udělej tato cvičení: 
str. 38, cv. 1 – které sporty vidíš na obrázcích? 
str. 38, cv. 3 – vytvoř správnou otázku.  (Pozor na otázku č. 6. J) 
  
Dnes se naučíme, jak se zeptat na KDY?, KDE?, JAK? atd. 
Tyto zvědavé otázky, říká se jim Wh-questions vytvoříme tak, že 
tázacím zájmenem začneme a pak pokračujeme slovosledem 
otázky tak, jak jsme si to zapsali minulý týden. 
např. 
Kdy vstáváš?    When do you get up? (nejdřív tázací zájmeno 
WHEN, pak otázka DO, pak podmět YOU a sloveso GET UP) 
Kde John hraje fotbal? Where does Jonh play football? (nejdřív 
tázací zájmeno WHERE, pak otázka DOES, pak podmět JOHN, 
pak sloveso PLAY a FOOTBALL jako poslední) 
Jak jezdíš do školy?        How do you go to school? (nejdřív 
tázací zájmeno HOW, pak otázka DO, pak podmět YOU, pak 
sloveso GO a všechno ostatní TO SCHOOL) 
  
Procvičíme si opět v učebnici 
str. 47, ve cv. 5a – vytvoř otázky a přelož si je do češtiny. Otázky 
si napiš do sešitu English. Překlad stačí ústně. 

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) v části Grammar  udělej Exercise 4: 
present simple: questions and short answers a Exercise 5: wh-
questions. 
Také můžeš udělat kterákoli cvičení s Project 1, Unit 3 a hrát hry 
v Games. 
Dále můžeš trénovat otázky v přítomném prostém čase na 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/present-
simple2/cv4.htm. 
  
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/present-simple2/cv4.htm
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


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

Přítomný čas prostý – Present simple tense - OTÁZKY 

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 

Otázky s WHEN, WHERE 

Where (When) + DO/DOES + PODMĚT (kdo, co) + INFINITIV 
(sloveso) 

     Např. When do you get up?  Where does she have breakfast? 

Uč. str. 47/cv. 5 - utvoř otázky a na každou napiš odpověď (do sešitu) 
PS str. 39 (celá) 
PS str. 40/cv. 2 

Následující věty přelož a zapiš do sešitu, udělej u nich zápor, otázku a 
odpověď. (Pozor na 3. osobu jednotného čísla!!! V kladné větě přidáváš ke 

slovesu – s, v otázce a záporu použiješ pomocné sloveso ve tvaru does, doesn´t. ) 
Př. Hrajeme na klavír. 
     We play the piano. 

     We don´t play the piano. 

     Do we (you) play the piano?   Yes, we do./ No, we don´t. 

• Můj bratr sbírá fotbalové kartičky. 
• Oni chodí spát v deset hodin. 
• Naši bratranci hrají tenis. 
• Jerry chodí plavat každou sobotu. 

Neustále se můžete zlepšovat a zdokonalovat na https://

www.umimeanglicky.cz/    

(najdete zde nejrůznější hry, doplňovačky a procvičování na známá témata) ZKUS TO!!! 😊  
) ZKUS TO!!! 😊  

https://www.umimeanglicky.cz/


MATEMATIKA 

1 2 3 

V matematice budeme tento týden procvičovat sčítání 
a odčítání desetinných čísel. 
Pondělí 4. 5. 2020  
1. Početník 2 str. 26/cv.3 
2. učebnice str.97/cv. 8 - napsat do sešitu 
3. učebnice str. 102/ cv.10 - napsat do sešitu 
4. učebnice str. 102/cv.11 - napsat do sešitu 
5. PS str. 43/cv.1 

Úterý 5. 5. 2020 
1. učebnice str. 104/cv.6,7 - napsat do sešitu 
2. Početník 2 str. 26/cv. 4 
3. PS str. 43/cv.2 

Středa 6. 5. 2020  
1. učebnice str. 104/cv. 12,13 - napsat do sešitu 
4.  učebnice str. 107/cv.12,14 - napsat do sešitu 
5. PS str. 44/cv.1 

Čtvrtek 30.4.2020 - geometrie 
1. Početník 2 str. 34/celá - jednotky času 
2. video k převodům jednotek času - https://www.youtube.com/watch?

v=SyIrthU_Lz8 
3. PS str. 44/cv. 2 
4. PS str. 55/cv.1 

Úterý 4. 5. 2020 
1. Zapiš si zápis 
KOŽNÍ SOUSTAVA 

- je tvořená kůží, která pokrývá a chrání tělo 
- význam kůže: ochrana těla před škodlivým zářením, potními 

žlázami vylučuje pot - udržení správné tělesné teploty, 
vyloučení škodlivin z těla, obsahuje smyslové buňky - 
vnímání podnětů, vyrůstají z ní vlasy, nehty, atd…, chrání tělo 
proti nárazům, je pružná a umožňuje společně se svaly a 
kostrou pohyb těla 

- pro kůži je důležitá čistota a ochrana proti škodlivému UV 
záření 

2. uč.str. 64/ přečíst Smysly 
3. https://www.youtube.com/watch?
v=qeJmHltBHwU&t=315s - pokusy k lidským smyslům 
( můžete si pustit i videa z youtube - Byl jednou jeden život 
- zrak, čich, atd…) 

PŘÍRODOVĚDA 

,

https://www.youtube.com/watch?v=SyIrthU_Lz8
https://www.youtube.com/watch?v=qeJmHltBHwU&t=315s


Pondělí 4. 5. 2020 
1. uč. str. 26 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 27 
2. https://www.youtube.com/watch?v=CCc7o8dB3AE - video o 

Jihomoravském kraji 
3. zápis:   
JIHOMORAVSKÝ  KRAJ 

- krajské město: Brno 
- další města: Břeclav, Vyškov 
- leží na jihu Moravy 
- povrch: nížiny:  Dolnomoravský a Dyjsko - svratecký úval  
- vodstvo: řeky - Morava, Dyje, vodní nádrž - Vranov 
- zemědělství: podnebí patří k nejteplejším v ČR, zemědělství 

je nejvíce rozvinuté v nížinách - broskve, meruňky, zelenina 
- průmysl: strojírenský — Brno, u Hodonína jsou menší 

naleziště ropy a zemního plynu 

Středa 6. 5. 2020 
1. uč. str. 28 - přečíst + podívat se na obrázky na str. 29 
2. https://www.youtube.com/watch?v=PuKNVFIVnE4 - video o 

Olomouckém kraji 
3. zápis:   
OLOMOUCKÝ KRAJ 

- krajské město: Olomouc 
- další města: Přerov, Jeseník 
- leží na severu Moravy 
- povrch: na severu - Jeseník (Praděd 1492m), při řece Moravě 

se rozkládá nížina - Hornomoravský úval 
- vodstvo: řeky - Morava, Bečva 
- zemědělství: v oblasti Hané ( Hornomoravský úval) se pěstuje 

ovoce, zelenina - nejúrodnější část ČR 
- průmysl: potravinářský, strojírenský 

Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

,

INFORMATIKA 

,

https://www.youtube.com/watch?v=CCc7o8dB3AE
https://www.youtube.com/watch?v=PuKNVFIVnE4



