
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 11. května 2020 – 15. května 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 15. 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. 

                                           !!!! DŮLEŽITÉ!!! 
POKYNY PRO OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE OD 25. 5. 
2020 BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY, 
VČETNĚ ZPŮSOBU PŘIHLÁŠENÍ K TĚMTO AKTIVITÁM. 

Vážení rodiče, milí žáci. Máme za sebou osmou část naší Domškolácké výuky. Snahu nás všech 
hodnotím jako výbornou. Jsem všem velmi vděčná, že zasíláte práci svých dětí, komunikjete se mnou 
a dáváte mi zpětnou vazbu k domácí škole.  

Jsem ráda, že se s některými dětmi mohu potkávat při online výuce přes Skype.  Učíme se každý 
všedni den od 10:00.  
Děkuji rodičům Skyp - dětí, že mi posílají vypracovanou práci ( zadanou k odeslání). 

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. Pokud se dětem přihlásit nejde, 
pošlete mi vypracovaný úkol mailem. 

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?
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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 11. 5. 2020  
1. učebnice str. 99/ přečíst modrou tabulku - vztažná zájmena a vypsat je 

do sešitu 
2. https://www.youtube.com/watch?v=6NAIplftsK0 - pusťte si video od času 

4 min. 40s do času 6min. 07s 
3. učebnice str. 99/cv.14 - napsat do sešitu 
4. PS str. 38/cv. 2 - doplňování vhodných předpon z nabídky tak, aby slova 

dávala smysl ( opakování učiva) 
5. Procvičování pravopisu str.51/cv.9 - přídavná jména - vytváření 

( opakování) 

Úterý 12. 5. 2020 
1. učebnice str. 100/přečíst modrou tabulku  - neurčitá zájmena a vypsat je 

do sešitu 
2. https://www.youtube.com/watch?v=ujlY0p0cg-0 - podívejte se na video 

od začátku po čas 1 min 17s. 
3. učebnice str. 100/cv. 15 - napsat do sešitu 
4. PS str. 38/cv. 3 - velká - malá písmena - opakování učiva, procvičování 
5. Procvičování pravopisu str. 51/cv.10 - koncovky přídavných jmen - 

opakování učiva 

Středa 13. 5. 2020 
1. PS str. 38/cv.4 - zdvojené souhlásky, ě/je, mně/mě - opakování učiva 
2. učebnice str. 100/ modrá tabulka - zájmena záporná - přečíst a napsat 

do sešitu 
3. https://www.youtube.com/watch?v=ujlY0p0cg-0 - podívejte se na video 

od času 3min 55s do konce videa 
4. učebnice str. 100/cv.17 - napsat do sešitu 
5. Jako poslední úkol tento den udělejte - Procvičování pravopisu str. 38/1. 

sloupec - druhy zájmen 

Čtvrtek 14. 5. 2020 
1. PS str. 17/cv.1 - celé 
2. učebnice str. 99/ cv.11 napsat do sešitu 
3. Procvičování pravopisu str. 38/ 2. sloupec 

Pátek 15. 5. 2020 
1. Procvičování pravopisu str. 38/3. sloupec 
2. učebnice str. 101/ přečíst modrou tabulku a skloňování osobních zájmen 
3. https://www.youtube.com/watch?v=oUd5DyuBgoc - podívejte se na 

video o skloňování osobních zájmen já, ty, se 
4. učebnice str. 101/cv. 1 - napsat do sešitu 
5. PS str. 18/cv. 1,2 

Sloh - Kdo to byl Tomáš Baťa? Co vše udělal pro naše 
město Zlín?   
!!!!!NAPIŠ 10 VĚT DO SEŠITU SLOHU!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=6NAIplftsK0
https://www.youtube.com/watch?v=ujlY0p0cg-0
https://www.youtube.com/watch?v=ujlY0p0cg-0
https://www.youtube.com/watch?v=oUd5DyuBgoc


 Plán domácí výuky od 11. 5. do 15. 5. 2020 - 
Anglický jazyk V. A 
  
Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 
Překlad otázek a možné odpovědi 
a) Hraješ na klavír? – Do you play the piano? 
                                    Yes, I do. x No, I don´t. 
b) Vstává tvoje maminka v 5 hodin ráno? – Does your mum get 
up at 5 am? 
                                                                  Yes, she does. x 
No, she doesn´t. 
c) Chodíš ty a tvoji kamarádi plavat? – Do you and your friends 
go swimming? 
                                                                Yes, we do. x No, we 
don´t. 
d) Má tvůj kamarád rád sport? – Does your friend like sport? 
                                                      Yes, he does. x No, he 
doesn´t. 
  
Pracovní sešit str. 38, cv. 1 
2. tennis, 3. table tennis, 4. football, 5. basketball, 6. karate, 7. 
swimming, 8. ice hockey  
Pracovní sešit str. 38, cv. 3 

1. Do we go to football matches every Saturday? nebo Do 
you go …? 

2. Do our lessons start at nine o ´clock? nebo Do your 
lessons start …? 

3. Does my internet friend collect music CDs? nebo Does your 
internet friend collect …? 

4. Does Ben listen to the radio in the kitchen? 
5. Is Beverly´s dad a postman? 
6. Does Jeremy have a karate lesson every Friday? 
7. Do my parents go to bed at ten o ´clock? nebo Do your 

parents go …? 
  
Učebnice str. 47, cv. 5a 

1. When does she have breakfast? 
2. When do you go to school? 
3. Where does he have lunch? 
4. When do we go home? 
5. Where do you do your homework? 
6. When do they watch TV? 

  
Začni se učit nová slovíčka 5a, 5b 
  
Procvičíme přítomný čas prostý – klad, zápor i tvoření 
otázek a odpovědi na ně 
Pracovní sešit str. 37, cv. 6 – podívej se na obrázky, přečti si věty 
a oprav je. Vzor u 1. obrázku ti pomůže. 
Pracovní sešit str. 39, cv. 4 – vytvoř otázky. Poradím ti je 
v češtině: 

1. Kdy začínají Wendy a Jess ve škole? 
2. Kam chodí Melissa po škole? 
3. Kdy poslouchá tvoje mamka Radio Four? 
4. Kdy tvoji přátelé obědvají? 
5. Co děláš ve svém volném čase? 
6. Kde Matthew bydlí? 
7. Kdy má Lucy hodinu klavíru? 

Pracovní sešit str. 39, cv. 5 – přečti si o Nelly, vytvoř otázky a 

ANGLIČTINA 

-  



Pracovní sešit str. 39, cv. 5 – přečti si o Nelly, vytvoř otázky a 
odpověz na ně 
Pracovní sešit str. 40, cv. 1 – prohlédni si kalendář a doplň o Jane 
věty 1 – 8 
Pracovní sešit str. 40, cv. 2 – vytvoř otázky a odpovědi podle 
vzoru 
  
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 si znovu udělej cvičení v části Grammar a 
Vocabulary. 
Také můžeš hrát hry v Games. 
Dále můžeš trénovat přítomný čas prostý na https://
zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5-rocnik/presentsimple/ 
  
  
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/
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? 

Tento týden budete mít za úkol vypracovat opakovací pracovní list, 
který posílám e-mailem. Ráda bych si tento list zkontrolovala, proto 
vás prosím, kdo může, aby mi vypracované úkoly poslal, kdo 
možnost nemá, nevadí, uschovejte si ho a já si ho zkontroluji, až se 

uvidíme. Pracovní list můžeš vypracovat i přímo na počítači. 😊  

Uč. str. 48/cv. 2 – přečti si článek, opiš ho do sešitu a zkus ho přeložit. 

Překlad zapiš také do sešitu. 😊  (používej anglicko-český slovník) 

PS str. 41 (celá) 

Dokonči si všechna cvičení v pracovním sešitě po str. 41. 😊  

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.umimeanglicky.cz/


MATEMATIKA 

1 2 3 

V matematice budeme tento týden procvičovat 
desetinná čísla ( porovnávání, sčítání, odčítání), 
zlomky a další početní operace, které už umíme. 

Pondělí 11. 5. 2020  
1. učebnice str.153/cv. 3,4,5 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 153/ cv.6 a,b - napsat do sešitu 
3. učebnice str. 153/cv. 7,8 - napsat do sešitu 
4. PS str. 42/cv.1 - pro odvážné :-) 

Úterý 12. 5. 2020 
1. učebnice str. 153/cv.9,10 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 152/cv. 1,2 - opakování zlomků 
3. učebnice str. 108/cv. 2 - napsat do sešitu 
4. učebnice str. 56/cv.36 (3 příklady) - opakování učiva 
5. PS str. 42/cv.2 - pro odvážné :-) 

Středa 13. 5. 2020  
1. učebnice str. 108/cv.6,7 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 109/cv. 12,15 - napsat do sešitu 
3. učebnice str. 89/cv.20 - opakování - pozor na poslední příklad 
4. PS str. 42/cv.3 - opět pro odvážné :-) 

Čtvrtek 14. 5. 2020 - geometrie 
1. učebnice str. 35/cv. 1,3 - napsat do sešitu geometrie (převody jednotek) 
2. učebnice str. 19/cv. 3 - napsat do sešitu geometrie (převody jednotek) 
3. PS str. 55/cv.2,3,4,5 - jednoduché rýsovaní - pro děti je to opakování 

Pátek 15. 5. 2020 
1. učebnice str. 65/cv.39 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 104/ cv. 7 ( někteří už mají hotové - udělají cvičení 8) - 

napsat do sešitu 
3. učebnice str. 104/cv.9,15 - napsat do sešitu 
4. učebnice str. 111/cv.2,3,5 - napsat do sešitu



Úterý 12. 5. 2020 
1. Zapiš si zápis 
SMYSLOVÁ SOUSTAVA 

- podněty z okolí vnímáme pomocí smyslových orgánů 
1. zrak - světlo, tvar, barvy i pohyb 
2. sluch - zvuk nebo pohyb 
3. čich - pach, vůně 
4. hmat - tlak, teplo chlad 
5. chuť - čtyři chuti: sladká, kyselá, slaná a hořká 

- smyslové orgány se mohou při úrazech snadno poškodit - 
nejčastěji u zrakového a sluchového ústrojí 

2. uč.str. 65/ přečíst Nervová soustava 
3. https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE - Byl 
jednou jeden život - Mozek 
4. https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64 - Byl 
jednou jeden život - Neurony 
A poslední je Nezkreslená věda - toto video je spíš pro 
zájemce - je hodně podrobné, ale výborně udělané 
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&t=49s 

Pátek 15. 5. 2020 
1. Zapiš si zápis 
NERVOVÁ SOUSTAVA 

- řídí veškeré dění, které probíhá v lidském těle 
- tvoří ji: mozek, nervy, mícha 
- řídící centrálou je mozek a mícha 
- člověk má z živočichů nejdokonaleji vyvinutou nervovou 

soustavu 
- schopnost mozku můžeme dále rozvíjet - měli bychom ho 

hodně zaměstnávat 
2. Přečíst v učebnici str. 66/ celou - Rozmnožování 
3. https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c - podívejte se 
na video - Zrození - Byl jednou jeden život

PŘÍRODOVĚDA 

-

https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c


Pondělí 11. 5. 2020 
1. uč. str. 30- přečíst + podívat se na obrázky na str. 31 
2. https://www.youtube.com/watch?v=GM_6yJwPJs4 - podívejte se na 

video o Moravskoslezském kraji 
3. zápis:   
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

- krajské město: Ostrava 
- další města: Karviná, Opava 
- leží na severovýchodě ČR 
- povrch: pohoří: Jeseníky, Moravskoslezské Beskydy 
- vodstvo: řeka Odra 
- zemědělství: chov skotu, pěstují se brambory a len 
- průmysl: Ostravsko - centrum průmyslu v ČR, Karvinsko - 

těžba černého uhlí, dále zde jsou železárny a ocelárny, 
průmysl stavebních hmot, potravinářství, chemický průmysl 

Středa 13. 5. 2020 
1. Do sešitu vlastivědy napiš: 
a) pět věcí, které víš o Zlínském kraji 
b) doporuč návštěvníkům Zlínského kraje 3 místa,kam by mohli jet na výlet 

a co by tam mohli vidět (uveď i důvod, proč sis daná místa vybral/a) 
c) Napiš nějakou významnou osobnost, které je spojována s naším krajem 

POKUD SE TI BUDE CHTÍT, MŮŽEŠ Z DANÝCH ÚDAJŮ 
VYTVOŘIT V POČÍTAČI PREZENTACI  O ZLÍNSKÉM KRAJI A 
POSLAT MI JI
Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

-

INFORMATIKA 
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https://www.youtube.com/watch?v=GM_6yJwPJs4

