
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 11. května – 15. května 

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   
 

Podrobné pokyny pro osobní přítomnost  žáků ve škole od 25.5.2020 

budou zveřejněny 11.5.2020 na webových stránkách školy, včetně 

způsobu přihlášení k těmto aktivitám. 
 

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, přídavná jména, 
zájmena a číslovky. 
 
Slovesa 
UČ str. 68 – cvičení projít ústně 
Procvičujeme slovní druhy – str. 17 - 20 
                                 
Písanka č. 2 po stranu 32 
Čtení – kniha do čtenářského deníku (denně minimálně 2 strany) 
 
Čtenářský deník s pátou přečtenou knihou si přineseme 20. 6. 2020.  
(Zápis přečtené čtvrté knihy mi odešlete na fojtikovad@9zszlin.cz ) 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Úkoly do angličtiny na týden: 11. 5. - 15. 5. 2020 - skupina Fojtíková 

Zkontroluj si práce z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 32, cv. 1 

family: červeně zakroužkováno: mum, sister, grandma, grandad, brother, dad 

face: modře zakroužkováno: mouth, ears, eyes, hair 

feelings: zeleně zakroužkováno: tired, happy, angry, thirsty, scared, hungry, sad 

Pracovní sešit str. 32, cv. 2 – možné odpovědi 

1. I am nine. 
2. I have got one sister. 
3. 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


Pracovní sešit str. 33, cv. 3 

1. How are you? 
2. I´m fine, thank you. 
3. This is my grandma. 
4. She´s got short hair. 
5. I haven´t got a brother. 

A teď chvilka na kvíz: Udělej tato cvičení: 

Pracovní sešit str. 33 

A: Napiš slovo, které vidíš na obrázku 

B: Popiš dívku a chlapce. Např. Ona má brýle. On má krátké vlasy. Ona je šťastná. 
atd. 

Do slovníčku si opiš nebo vytiskni a nalep tato slovíčka: 

Lekce 7 

body  /body/    tělo 

head   /hed/   hlava 

arm  /a:m/    paže 

hand   /hænd/    ruka 

leg   /leg/   noha 

foot    /fut/    chodidlo 

feet   /fi:t/     chodidla 

shoulder     /šouldƏ /   rameno 

knee   /ny:/     koleno 

toe     /tƏu /     prst na noze 

clap    /klæp/     zatleskat, Zatleskej! 

wave     /weiv/     zamávat, Zamávej! 

kick     /kik/    kopat, Kopej! 

stamp    /stæmp/    dupat, Zadupej! 

shake     /šeik/    kroutit, třást, Zakruť! 

you have got     /ju: hæv got /    ty máš 

you´ve got     /ju:vgot/   ty máš 

Na tomto odkazu si můžeš pustit a zazpívat písničky: 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_na-
hravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs


CD 1 

Starter Unit – track 2, track 5 

Unit 1 – track 6 

Unit 2 – track 11 

Unit 3 – track 20 

Unit 4 – track 35 

Unit 5 – track 40 

Unit 6 – track 47 – nová písnička z učebnice ze str. 29 nahoře 

Pokud máš možnost, 

můžeš  na https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm  pořád 
trénovat slovní zásobu: Family, na https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/an-
glictina/10.face/ trénovat slovní zásobu: Face a na https://zsbcupice.cz/hot-pota-
toes/anglictina/9.feelings-unit4/ trénovat slovní zásobu: Feelings.  V nabídce je ně-
kolik 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 11. – 15. května 
 
Úkol č. 1 
 
Do slovníčku si zapiš novou slovní zásobu, kterou jsme ústně procvičovali online: 
 

body            [bɒdi]  tělo 
head  [hed]           hlava 
arm  [ɑːm]           paže 
hand  [hænd]  ruka 
leg      [leg]           noha 
foot          [fʊt]           chodidlo 
feet     [fiːt]           chodidla (mn.č.) 
shoulder     [ʃəʊldə]  rameno 
knee      [niː]           koleno 
toe      [təʊ]           prst na noze 
 
Úkol č. 2 
 

Pokus se popsat tyto dvě příšerky: 😊 

Do sešitu si nadepiš „Red Monster“ – popiš, co tato příšerka má (např. tři oči, 2 
ruce, 2 nohy a velkou pusu) Používej zájmeno it: It has got three eyes. 
Potom si nadepiš „Green Monster“ a postupuj stejně. 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/index.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/10.face/
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/10.face/
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/9.feelings-unit4/
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/9.feelings-unit4/
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


  
Úkol č. 2 mi pošli ke kontrole. Už se těším, jaké krásné věty budete tvořit. 
 
 
Řešení z minulého týdne: 
 
Úkol č. 1 

Pracovní sešit str. 30, cv. 7:  

správné řešení - a 

Úkol č. 2 
 

I have got one brother and two sisters. (I´ve got …) 
Tom has got three sisters. 
I haven´t got a brother. 
How many sisters have you got? 
 

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. Sčítání a odčítání do 1000. 
 
Násobení a dělení do 1000 – PS str. 26 - 27 
Minutovky č. 2 po stranu 14 
 
Geometrie: Geometrické útvary a tělesa. Druhy čar. Bod. Úsečka. Přímka.  
Průsečík. Kruh. Kružnice. 
Trojúhelník – konstrukce trojúhelníku - PS   str. 25 – cv. 5 - neděláme 

   

  
PRVOUKA 

 

 UČ po stranu 63, PS po stranu 54 
 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

  

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz

