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

 
TÝDEN: 11. května – 15. května 2020 
 
Vážení rodiče, milé děti, předem vám děkuji za práci, kterou doma odvádíte. Děkuji také, že mi posíláte 
úkoly ke kontrole a občas i napíšete, jak se máte a jak se vám pracuje. Jsem ráda, když si alespoň 
trochu mohu udělat obrázek o tom, jak se vám daří. 😊"#$%  Tento týden se v českém jazyce zaměříme na 
nové téma, a tím budou zájmena. V matematice se stále věnujeme desetinným číslům. Minulý týden 
jsme se učili, jak se desetinná čísla sčítají a nyní nás čeká odčítání.  Pokračujeme prací v Početníku 2. 
Pro ty, co Početník 2 nemají, je aktuální stránka vložena za úkolníčkem. Stále platí, že pokud nemáte 
možnost si tento list vytisknout, příklady si opište a počítejte do sešitu. Výsledky cvičení z Početníku 2 
vám dám za týdenní plán zase příští týden. 😊"#$% V anglickém jazyce budeme především opakovat 
přítomný čas prostý a zkusíte si i krátký překlad.  Ve vlastivědě nás čeká Liberecký kraj.  
V přírodovědě se něco dozvíte o oběhové soustavě a zkusíte si zjistit vaši krevní skupinu 😊"#$%.   Stále 
platí, že kdo by měl práci hotovou a měl chuť pracovat navíc, může mi napsat a já mu s radostí pošlu 
další pracovní listy na procvičování. 😊"#$%  Přeji vám, ať se vám práce daří, buďte důslední a vždy se 
snažte odvést práci co nejlépe. Určitě se vám to zúročí.  Ještě jednou vás moc, děti, chválím za práci 
doma. Držte se, a ještě chvilku to vydržte.  Vážím si toho, jak pracujete a jak bojujete. 😊"#$% 
Stále platí, že kdo má zájem, může se k nám připojit do skupiny na Skypu (v úterý máme český jazyk, 
ve středu matematiku a ve čtvrtek angličtinu). 😊"#$%  
S případnými dotazy se na mě obracejte přes elektronickou žákovskou knížku nebo na emailovou 
adresu: strelcova.blanka9@seznam.cz  
 

Podrobné pokyny pro osobní přítomnost žáků ve škole od 25. 5. 2020 
budou zveřejněny na webových stránkách školy, včetně způsobu 
přihlašování k těmto aktivitám. 
Prosím o pravidelné sledování eŽK. Děkuji. 
 

 CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
  

Pondělí 11. května 😊"#$% 
Zopakujte si podle videa ještě jednou podmiňovací způsob 
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y 
Do sešitu: Ke každé osobě jednotného i množného čísla napiš jednu větu 
v podmiňovacím způsobu. (např. Šel bych do školy, kdybych mohl. (JÁ)  
                                                             Měl by sis uklidit pokoj. (TY) atd.) 
PS – dokončit str. 14 
 
Úterý 12. května😊"#$%  
Uč. str. 95/cv. 5 (Mám hlad, že bych hřebíky polykal.) 
 
Pravopisníček str. 44 – opakování slovních druhů 😊"#$% (cvičení zkus 
udělat sám, poctivě 😊"#$%, udělej si kontrolu a zapiš si počet chyb) 
 
 
 



 
Středa 13. května 😊"#$% 
Udělej si do sešitu zápis o novém tématu, zájmena!!! 
                                          ZÁJMENA 
Zájmena jsou slova, která zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně 
ukazují. 
Rozeznáváme tyto druhy zájmen:  

• osobní (já, ty, on, ona, my, oni , se, si ….) 
• přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, náš, jejich…) 
• ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám …) 
• tázací (kdo?, co?, jaký?, který?, čí?) 
• vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) 
• neurčitá (někdo, něco, nějaký, některý, leckdo, lecjaký, kdosi, cosi…) 
• záporná (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný) 

 
Pokud můžeš, podívej se na video k zájmenům. 
https://www.youtube.com/watch?v=sWBqGgCJwFo 
                                           
PS str. 16/cv. 1, 2, 3 
 
Čtvrtek 14. května 😊"#$% 
 
Uč. str 96 – přečti si obě modré tabulky – do sešitu si napiš velký 
nadpis ZÁJMENA OSOBNÍ a opiš si druhou modrou tabulku. 
 
Uč. str. 96/cv. 2a – cvičení opiš a nad vyznačená zájmena napiš pád. 
(Brzičko si na ně zvykl.) – cvičení mi můžeš poslat 😊"#$% 
 
PS str. 16/cv. 4, 5 
 
Pátek 15. května 😊"#$% 
 
Uč. str. 97/cv. 4 (Ty se toho bojíš?) 
 
PS str. 17/cv. 1 (celá strana) 
 
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? 



 
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!!! 😊"#$% 
 
 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 
 
CELÉ ZADÁNÍ JE NÍŽE 
 
 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Pondělí 11. května 😊"#$% 
Sčítání desetinných čísel 
Uč. str. 102/cv. 6 (do sešitu) – cvičení mi můžeš poslat 😊"#$% 
Uč. str. 102/cv. 7, 8 (ústně) 
Uč. str. 102/cv. 9, 10 (do sešitu) – cvičení mi můžeš poslat 😊"#$% 
 
PS str. 39/cv. 1, 2, 3 (bez zápisu, pouze výpočet s X a odpověď) 😊"#$% 
 
Úterý 12. května 😊"#$% 
Odčítání desetinných čísel 
Uč. str. 103/cv. 1 – Přečti si červenou tabulku nahoře 
 
Uč. str. 103/cv. 2, 3 
 
PS str. 39/cv. 4, 5, 6 
 
Středa 13. května😊"#$% 
Uč. str. 104/cv. 8 – zkus si vypočítat do sešitu a zkontroluj si pomocí videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=8UFDZW0es9k 
Uč. str. 104/cv. 12, 13 – cvičení mi můžeš poslat 😊"#$% 
PS str. 52/cv. 1, 2 
 
 



 
Čtvrtek 14. května 😊"#$% 
Písemné odčítání desetinných čísel 
Pokud můžeš, podívej se na video k písemnému odčítání des. čísel: 
https://www.youtube.com/watch?v=fnJvy-ZBT2k 
Uč. str. 103/cv. 5 (přečti si červenou tabulku nad cvičením) 
Uč. str. 104 – přečti si červenou tabulku nahoře 
Uč. str. 104/cv. 6 - cvičení mi můžeš poslat 😊"#$% 
 
!!! Při písemném odčítání zapisujeme čísla pod sebe tak, aby desetinné 
čárky byly pod sebou!!!! Nezapomeň ji napsat i do výsledku (rozdílu)!!! 
 
Pátek 15. května 😊"#$% 
Uč. str. 104/cv. 9, 10, 14 
 
Početník 2  str. 25/cv. 1, 2  (Pro ty z vás, co nemají u sebe Početník 2, jsem 
stránku naskenovala a vložila za úkolníček.) 
 

 
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: Oběhová soustava 
Oběhová soustava zajišťuje proudění krve. 
Oběhovou soustavu tvoří: srdce 
                                          cévy 
                                          krev 
Srdce a cévy umožňují neustálý průtok krve celým tělem. 
 
Srdce je sval pracující stejně jako pumpa. Neustále se smršťuje a 
uvolňuje, a tak pohání tok krve v těle. 
 
Cévy – rozvádí krev po těle. Nejmenší cévy se nazývají krevní 
vlásečnice. 
Tepny jsou cévy, které rozvádějí po těle okysličenou krev ze srdce.!!!! 
Žíly jsou cévy, které vracejí odkysličenou krev zpět do srdce.!!!!!! 
 
Krev – rozvádí do těla kyslík, živiny a další látky jako např. vitaminy 

- odvádí z těla oxid uhličitý a jiné škodlivé látky 
Krev obsahuje – krevní plazmu, červené krvinky, bílé krvinky, 
krevní destičky. 
Každý má krev určité krevní skupiny (označujeme A, B, AB nebo 
číslem 0) 
 
Víš, jakou máš krevní skupinu ty? Zeptej se rodičů a pokud to zjistíš, zapiš si za zápis: „Moje krevni 
skupina je …. „ "#$% 

           
Přečti si str. 59 
 
Zkontroluj si zápisy v sešitě, zvýrazňuj si barevně důležité věci nebo podtrhávej 
podle pravítka, jakmile se vrátíme do školy, budu si kontrolovat, zda máte všechny 
zápisy vzorně napsané. Sešit můžeš vylepšit i obrázky. "#$% 
 



 
VLASTIVĚDA                

 

 
Tento týden nás čeká další kraj.  
Liberecký kraj 
Krajským městem je Liberec. 
Další velká města: Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov, Semily 
POLOHA – leží v severních Čechách 
POVRCH – Česká tabule, Lužické hory a Jizerské hory. Do kraje zasahují Krkonoše. 
Oblíbeným cílem turistů je Český ráj. 
VODSTVO – řeka Jizera, Ploučnice, Nisa. Máchovo jezero – rekreační oblast (ve 
skutečnosti to není jezero, ale rybník). 
ZEMĚDĚLSTVÍ – soustřeďuje se především na živočišnou výrobu a produkci mléka. 
PRUMYSL – rozvinutý především průmysl skla a strojírenství. V Jablonci nad Nisou 
se vyrábí světoznámá skleněná bižuterie. 
 
Děkuji všem, kteří tvoří krásné prezentace. Budeme si je po návratu pouštět ve škole. 😊"#$% 
I tento týden můžete zkusit udělat prezentaci na další kraj, Liberecký kraj. 😊"#$% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledky cvičení z Početníku 2 z minulého týdne:  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cvičení na  týden 11.5. – 15.5. 2020 
 

 
 
 
 



ANGLIČTINA SKUPINY PANÍ UČITELKY BĚLAŠKOVÉ 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj mě 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 43/5 – viz níže 
– U 44/1 – poslouchej a opakuj (Pozor! – v nahrávce je u čísla 8 collect badges); pusť si Page 44, Exercise 1a 

na https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 
– U 44/2 – přečti si, co Pradeep říká o sobě, o Meeně a o Charlim; přiřaď obrázky k jednotlivým osobám 
– přečti si znovu zápis z minulého týdne – Present simple - negative 
– U 45/5b – přepiš věty a do mezer doplň don’t nebo doesn‘t 
– PS 36/1 
– PS 36/2 – nezapomeň u 3. osoby jednotného čísla (on, ona, ono) na koncovku –(e)s 
– PS 36/3, 4 
– PS 37/5, 6 
– 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 – 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 …“.  
 
 
 
 
 
 
Řešení 
 SB 43/5a 
1 I don’t get up at seven o’clock. 
2 I don’t watch TV when I have breakfast. 
3 We don’t walk to school. 
4 We don’t go home for lunch. 
5 Lessons don’t finish at three o’clock. 
6 We don’t have dinner at half past five. 

SB 43/5b 
1 I don’t get up at seven o’clock.    nebo     I get up at seven o’clock. 
2 I don’t watch TV when I have breakfast.    nebo     I watch TV when I have breakfast 
3 We don’t walk to school.    nebo     We walk to school. 
4 We don’t go home for lunch.    nebo     We go home for lunch 
5 Lessons don’t finish at three o’clock.    nebo     Lessons finish at three o’clock. 
6 We don’t have dinner at half past five.    nebo     We have dinner at half past five. 


