
III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 18. května – 22. května 

Vážení rodiče, pokud při přípravě narazíte na sebemenší problém s učivem, můžete mě 

kontaktovat prostřednictvím emailu 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   

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, číslovky a slovesa). 
 
Příslovce 
UČ str. 69 cv. 1+ 2  projít ústně, cv. 3 přepsat do ČJ 2 
PS str. 76 
Procvičujeme slovní druhy str. 21 – 23 
Předložky 
UČ str. 70 – cv.1+2 projít ústně 
PS str. 77 
Procvičujeme slovní druhy str. 24-25 
                                 
Písanka č. 2 po stranu 32 
Čtení – kniha do čtenářského deníku (denně minimálně 2 strany) 
 
Čtenářský deník si přineseme 20. 6. 2020.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Úkoly do angličtiny na týden: 18. 5. - 22. 5. 2020 - skupina Fojtí-
ková 

Zkontroluj si práce z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 33: Kvíz A 

1. eye 6. I´m sad. 
2. mum, mother 7. hair 
3. I´m angry. 8. dad, father 
4. grandma 9. I´m scared. 
5. nose 10. glasses 

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: Kvíz B (možné věty) 

1. She´s got glasses. 
2. He´s got short hair. 
3. She´s got long, blond hair. 
4. He´s got big ears. 
5. She is happy. 

Uč se slovíčka lekce 7: Body – tělo – ústně i písemně 

Procvičení slovíček v pracovním sešitě: 

str. 34, cv. 1 – popiš obrázek 

Nakresli na A4 (kancelářský list papíru) sám sebe a popiš části 
svého těla. Použij alespoň 10 slovíček. 

Znáš českou písničku Hlava, ramena, kolona, palce? Existuje i an-
glicky. Na této webové stránce si ji můžeš zazpívat a zacvičit 
si: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

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 

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 

CD 2 

nová písnička: Unit 7 – track 01 (začíná na čase přibližně 00:42) – 
učebníce str. 34 

 

Pokud máš možnost, 

můžeš  na https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/ zkusit 
cvičení na slovíčka body – tělo. 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – fojti-
kova@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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
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
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/
mailto:fojtikova@9zszlin.cz
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


 
Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové – úkoly na týden od 18. – 22. května 
 
Úkol č. 1 
 
Do slovníčku si zapiš novou slovní zásobu a začni se ji učit. 
 

clap            [klæp]  zatleskat 
wave  [weiv]          mávat 
kick  [kik]           kopat 
stamp [stæmp]  dupat 
shake      [ʃeik]           kroutit, třepat 
 
you have got / you´ve got ty máš 
 
Úkol č. 2 
 
Pokud máš možnost, poslechni si písničky na zopakování slovní zásoby o částech 
lidského těla:  

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
 
Když budeš dávat dobrý pozor, možná tam uslyšíš slovíčka, která jsme si ještě 

nezapisovali. Můžeš si je zapsat do slovníčku. 😊 

 

Můžeš si také zopakovat písničku, kterou znáš ze školy: 

https://www.youtube.com/watch?v=D3Vpnkwjblc 
 
 

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 čísly 10 a 100 – PS str. 28 - 33 
Minutovky č. 2 po stranu 14 
 
Geometrie: Geometrické útvary a tělesa. Druhy čar. Bod. Úsečka. 
Přímka. Průsečík. Kruh. Kružnice. 
Trojúhelník – konstrukce trojúhelníku – do GEO sešitu. 

1- Sestroj  Δ KLM, jestliže IKLI = 4cm, ILMI = 5cm,          
IMKI = 6cm. 

2- Narýsuj rovnostranný Δ ABC, o délce stran 7cm. 
   

  
PRVOUKA 

 

 UČ po str. 65, PS po str. 57 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=D3Vpnkwjblc
mailto:svrckova@9zszlin.cz


 
VÝCHOVY                

 

 

  

 


