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

 
TÝDEN: 4. května – 7. dubna 2020 
 
 
Vážení rodiče, milé děti, zase tu máme zkrácený týden, takže budete pracovat opět jenom do čtvrtku 
😊"#$%. Tento týden budeme v českém jazyce opakovat slovesa. V matematice se stále věnujeme 
desetinným číslům.  A budeme se učit desetinná čísla sčítat.  Abychom mohli více desetinná čísla 
procvičovat, přistoupila jsem z tohoto důvodu k práci v Početníku 2. Vím, že někteří z vás si ho 
nechali ve škole, jiní si ho už vyzvedli, když pan ředitel všechny vyzýval k vyzvednutí zapomenutých 
věcí ve škole. Pro ty z vás, co Početník nemají, jsem aktuální stránky vložila za úkolníček, abyste i vy 
mohli pracovat. Pokud nemáte možnost si tyto listy vytisknout, cvičení si opište a počítejte do sešitu. 
Výsledky cvičení z Početníku vám pošlu na konci týdne. 😊"#$% V anglickém jazyce pokračujeme časem 
přítomným prostým, a to zejména otázkami s využitím WHERE, WHEN.  Ve vlastivědě nás čeká 
Ústecký kraj a jeden speciální úkol pro odvážlivce 😊"#$%.  V přírodovědě si přečtěte něco o dýchací 
soustavě.  A opět tento zkrácený týden platí, že kdo by měl práci hotovou a chtěl ještě procvičovat, 
může mi napsat a já mu s radostí pošlu další pracovní listy na procvičování. 😊"#$%  Přeji vám hodně 
energie a sil i do tohoto týdne. Moc vás, děti, chválím za práci doma. Vážím si toho, jak pracujete a jak 
se snažíte všechno zvládat. Tento týden si opět prodloužíte víkend a zaslouženě si všichni 
odpočinete. 😊"#$% 
Stále platí, že kdo má zájem, může se k nám připojit do skupiny na Skypu (v úterý máme český jazyk, 
ve středu matematiku a ve čtvrtek angličtinu). 😊"#$%  
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 4. května 😊"#$% 
Opakování – podmiňovací způsob 
Uč. str. 94/cv. 6 (Kdybych si mohl cokoliv přát,….) - cvičení přepište do 
sešitu  
 
Pravopisníček – str. 40 (udělej si kontrolu a zapiš si počet chyb) 
PS str. 13/cv. 1 
 
Úterý 5. května😊"#$%  
Opakování podmiňovacího způsobu 
Uč. str. 94/cv. 4 – ústně (Kdybyste si v autobusu zapomněli batoh.) 
Uč. str. 94/cv. 5 (Mohli byste k nám přijet na prázdniny?) - cvičení přepiš 
do sešitu a můžeš mi poslat 😊"#$% 
 
Pravopisníček str. 41 (udělej si kontrolu a zapiš si počet chyb) 
 
 
 
 



 
Středa 6. května 😊"#$% 
Opakování slovesa 
PS str. 14/cv. 2, 3 
Uč. str. 95/cv. 4a („Dobrý den,“ pozdravil malý princ) – vypiš slovesa a 
urči u nich osobu, číslo, způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) a 
čas (určujeme pouze u oznamovacího způsobu) – slovesa vypiš pouze po 
větu Ušetří se pouze padesát tři minut za týden.  
 
Čtvrtek 7. května 😊"#$% 
Pravopisníček str. 42 (zkontroluj a zapiš počet chyb, buď poctivý!) 
PS str. 14 (dokončit) 
 
Přepiš dané věty do sešitu a doplň vynechaná písmena: 
Na talíři ležel-   um–té švestky. Zítra b–chom si chtěl-   v-jet na v-let. 
Barevné v-kres-  jsme odevzdal-   našemu učitelov- . Karlov-  knihy byl-  
starob-lé.  Děti  -padl-  na kame—ých schodech. Lidé v-hazoval-  starý 
náb-tek. Bratrov-  kamarádi mě  -bil-.  Oslov-l mě ciz-  člověk. Prstýnky 
byl-  z ryz-ho zlata. Mě—ský vzdu–   není příliš zdrav- . Žraloci za-točil-  
při pobřeží. Tur-sté  -hlédl-  z kostelní v-žky na dav-  lidí. Sousedov-  
třešně sahal-  větvem -  až do naší zahrady. Ps-  se vyhříval-  na slunci. 
(Přepsané cvičení mi můžeš poslat.) 😊"#$% 

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 - 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!!! 😊"#$% 
 
 
 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 

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

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 – křížovka, U 43/3b– viz níže 
– můj den – napiš do sešitu text o svém dnu  

– podobně jako Pradeep v učebnici na str. 42 nebo Tracy v pracovním 
sešitě na str. 34 
– obrázky jsou dobrovolné 
– naskenuj nebo vyfoť to a pošli mi na e-mail belaskova@9zszlin.cz  

– Present simple – negative – vytiskni a vlep nebo přepiš zápis do sešitu – viz níže 
– U 43/5a – doplň věty slovesy v záporném tvaru; piš celé věty do sešitu 
– U 43/5b – vytvoř věty podle sebe; příklad je modře v učebnici 
 

 
– 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=) 

- opakuj si a procvičuj na webu 
https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=global&selLanguage=en  
 



 
- procvičovat můžeš i na https://www.umimeanglicky.cz/ 
- DOBROVOLNÉ – minule bylo dubnové, nyní březnové číslo – můžeš si 

přečíst a třeba i poslechnout z časopisu 
https://www.bridge-online.cz/casopis-play/play-march-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 4. května 😊"#$% 
Do sešitu: 
1. Písemně vynásob:  32 507 . 87 =   13 255 . 15 =     45 601. 46 = 
2. Písemně vyděl: 28 125 : 23 =        61 244 : 45 = 
3. Zaokrouhli des. čísla a) na jednotky   34,81    15,07    0,34   0,642 
                                           b) na desetiny  6,71     15,01    77,56   100,08 
Početník 2 (kdo nemá doma, může pracovat na vloženém pracovním listu 
za úkolníčkem) 😊"#$% str. 18, 19 
 
 
Úterý 5. května 😊"#$% 
Početník 2  str. 22, 23 
PS str. dokončit str. 38 
 
 
Středa 6. května😊"#$% 
Sčítání desetinných čísel 
https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs – pokud můžeš, podívej se na 
toto video 
https://www.youtube.com/watch?v=kh670bizQBc – pokud můžeš, podívej se i na 
toto video 
Uč. str. 101 – přečíst si červenou tabulku nahoře 
Uč. str. 101/cv. 2 (vypočítej do sešitu a můžeš mi poslat 😊"#$%) 
Početník str. 24 (můžeš mi cvičení poslat 😊"#$%) 
 
 
Čtvrtek 7. května 😊"#$% 
Písemné sčítání desetinných čísel 
Uč. str. 101/cv. 3 
Uč. str. 101 – přečti si červenou tabulku dole 
Uč. str. 101/cv. 5 Cvičení napiš do sešitu a můžeš mi také poslat, budu ráda. 😊"#$%  
  
!!! písemné sčítání desetinných čísel je velmi podobné písemnému sčítání 
přirozených čísel. Musíš dbát na to, abys měl (a) stejné číselné řády pod 
sebou a desetinnou čárku pod sebou a nezapomeň ji také zapsat do 
výsledku!!! 
 
 
 
 



 
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: Dýchací soustava 
 
Dýchací soustavu tvoří: 
                         - nosní dutina                              
                         - nosohltan                            
                         - hrtan                                         
                         - průdušnice 
                         - průdušky 
                         - plíce 
                 
 
vdechujeme kyslík (nádech)  
vydechujeme oxid uhličitý (výdech) 
 
DÝCHACÍ SVALY 
 
bránice - hlavní dýchací sval 
mezižeberní svaly - pomocné svaly dýchací 
 
(k zápisu si můžeš nakreslit obrázek) 😊"#$% 
 
Přečti si str. 58 
 

 
VLASTIVĚDA                

 

 
Udělej si zápis: 
Ústecký kraj 
Krajským městem je Ústí nad Labem. 
Další velká města: Most, Chomutov, Teplice, Litvínov, Litoměřice 
POVRCH – Polabská nížina přecházející v České středohoří. Dále Děčínská vrchovina 
s národním parkem České Švýcarsko. Pohoří Krušné hory. Na území kraje se nalézá 
nejníže položené místo v ČR – tok řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.)            
VODSTVO – Labe, Ohře, Ploučnice, přehradní nádrž Nechranice. 
ZEMĚDĚLSTVÍ – ovocnářská oblast, chmelařská oblast (Žatecko, Lounsko a 
Litoměřicko) 
PRUMYSL – v Mostecké pánvi jsou největší zásoby hnědého uhlí. Dále kraj vyniká 
výrobou elektřiny a chemickým průmyslem. V Litvínově jsou významné 
petrochemické závody, které zpracovávají ropu. 
 
Tento týden mám pro vás speciální úkol. Jak jistě víte 8. května je opět státní svátek. Kdo by 
měl chuť, zkuste si zjistit informace, čeho se tento státní svátek týká a proč máme vlastně 
volno! Můžete zkusit vytvořit nějakou prezentaci na toto téma, nebo mi můžete jednoduše 
napsat např. ve Wordu, co jste o tomto významném dni zjistili.  
Děkuji za pěkné prezentace o KAOLINU z minulého týdne. 😊"#$% 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angličtina – skupina paní učitelky Bělaškové 

Řešení 

Křížovka – školní předměty 

 

 

U 43/3b 

 

 

 

 

 

 



Zápis 

 


