
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 18. května 2020 – 22. května 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 22. 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. 

                                           
Vážení rodiče, milí žáci. Máme za sebou devátou část naší Domškolácké výuky. Hodnocení tohoto 
týdne je opět výborné. Skype i běžná domácí vúuka funguje skvěle, i když Skype s menšími 
technickými problémy :-).  
Děkuji rodičům za zasílání úkolů z Domškolácké výuky i za zaslanou zpětnou vazbu. 

Výuka přes Skype v tomto týdnu bude v pondělí 18.5.2020 v běžném čase 10:00, v úterý 19. 5. 2020 
výuka nebude a odpoledne napíšu, kdy se budeme po Skypu učit ve zbylých třech dnech ( středa - 
pátek). 
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?

,



JAZYK ČESKÝ 

A B C 

!!!! DĚTI SE DRUHY ZÁJMEN MUSÍ NAUČIT ZPAMĚTI !!!! 
Pokud dětem určování zájmen nejde, mohou k práci využít 
výpis zájmen, který dávám na konec úkolů. 

Pondělí 18. 5. 2020  
1. učebnice str. 102/ přečíst modrou tabulku -  - je důležité si přečíst 

modrou tabulku 
2. https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI- pusťte si video - 

pozor - pravidlo ve videu platí jen pro mužská jména :-) 
nebo toto video https://www.youtube.com/watch?v=MuroI3yWTHU 
3. učebnice str. 102/cv.4 - napsat do sešitu 
4. PS str. 39/cv. 5a)  
5. PS str. 19/cv.1 
6. Procvičování pravopisu str.39/1.sloupec - využij k práci výpis zájmen, 

který je na konci tohoto úkolníčku 

Úterý 19. 5. 2020 
1. učebnice str. 103/přečíst modrou tabulku  - rozdíl sebou / s sebou 
2. https://www.youtube.com/watch?v=cw-RIKbd_dU - podívejte se na video 

( na celé) 
3. učebnice str. 103/cv. 7 - napsat do sešitu 
4. PS str. 18/cv. 3 
5. PS tr. 19/cv.2 
6. Procvičování pravopisu str. 39/ 2.sloupec - opět můžete použít výpis 

zájmen 

Středa 20. 5. 2020 
1. učebnice str. 104/ modrá tabulka - přečíst 
2. https://www.youtube.com/watch?v=GMx3RsY4IoU - podívejte se na 

video - od začátku po čas 1 min. 10 s. 
3. učebnice str. 104/cv.11 - napsat do sešitu 
4. Procvičování pravopisu str. 39/3. sloupec - druhy zájmen - můžete použít 

výpis zájmen 
5. PS str. 18/cv.5 
6. PS str. 20/cv.3 
7. PS str. 39/cv5b) 

Čtvrtek 21. 5. 2020 
1. PS str. 18/cv.6 
2. PS str. 20/cv.4 
3. učebnice str. 104/ cv.12 napsat do sešitu 
4. Procvičování pravopisu str. 52/cv. 11 - procvičování již probraného 

učiva 

Pátek 22. 5. 2020 
1. Procvičování pravopisu str. 52/cv.12 - procvičování již probraného učiva 
2. učebnice str. 105/ přečíst modrou tabulku 
3. https://www.youtube.com/watch?v=zYJR8zxfFwk - podívejte se na video 
4. učebnice str. 105/cv. 17 
5. PS str. 18/cv.4 
6. PS tr. 19/cv. 1,2 

Sloh - PS str. 20/cv. 1 - popis - vyber si jedno z témat

https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI
https://www.youtube.com/watch?v=MuroI3yWTHU
https://www.youtube.com/watch?v=cw-RIKbd_dU
https://www.youtube.com/watch?v=GMx3RsY4IoU
https://www.youtube.com/watch?v=zYJR8zxfFwk


 Plán domácí výuky od 18. 5. do 22. 5. 2020 - 
Anglický jazyk V. A 
  
Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 
Pracovní sešit str. 37, cv. 6 

1. They don´t work in a hospital. They work in a shop. 
2. We don´t drink tea for breakfast. We drink milk. 
3. The party doesn´t start at half past six. It starts at six o

´clock. 
4. I don´t get u pat ten to nine. I get u pat half past seven. 
5. I don´t do my homework in my bedroom. I do my 

homework in the kitchen. 
  
Pracovní sešit str. 39, cv. 4 

1. When do Wendy and Jess start school? 
2. Where does Melissa go after school? 
3. When does your mother listen to Radio Four? 
4. When do your friends have lunch? 
5. What do you do in your free time? 
6. Where does Matthew live? 
7. When does Lucy have a piano lesson? 

  
Pracovní sešit str. 39, cv. 5 

1. Do Nelly and Mark play tennis? Yes, they do. 
2. Does Nelly play the violin? Yes, she does. 
3. Does she like Maths? No, she doesn´t. 
4. Do Nelly and her sister go to school by bus? No, they don

´t. 
5. Does Nelly like football? No, she doesn´t. 
6. What time does she get up for school? She gets up at 

quarter to seven for school. 
7. What music does she like? She likes pop music. 

Pracovní sešit str. 40, cv. 1 
1. goes to school at nine o´clock. 
2. play basketball at five o´clock. 
3. she has a violin lesson at four o´clock. 
4. she has dinner at half past five. 
5. she watches TV at eight o´clock. 
6. go swimming at twenty past seven. 
7. she goes to the shops at ten o´clock. She plays komputer 

games at three o´clock. 
  
Pracovní sešit str. 40, cv. 2 

1. What´s the time? It´s quarter past four. 
2. When is our volleyball match? It´s at half past ten. 
3. What time do you get up? I get up at quarter to eight. 
4. When is Sue´s swimming lesson? It´s from ten to twelve 

to twenty to one. 
5. When is Mike´s birthday party? It´s at quarter past five. 

  

 

ANGLIČTINA 

,  



Uč se nová slovíčka 5a, 5b – ústně i písemně 
 Tento týden si ještě jednou zopakujeme, jak se říká, že něco 
děláme nebo neděláme a že se umíme zeptat na to, co dělají 
ostatní ve volném čase nebo během dne. To znamená, že si 
zopakujeme ten přítomný čas prostý. 
Už víme, že když chceme říct, jak vypadá náš den nebo co 
děláme ve volném čase, použijeme slovesa takto: 
kladná věta:       I play football every day.                             
John plays football every day. 
záporná věta:     I don´t collect stamps.                               
John doesn´t collect stamps. 
otázka:              Do you get up at 7 o´clock?                        
Does John get up at 7 o´clock? 
                        When do you get up?                                  
When does John get up? 
  
Opakování v pracovním sešitě: 
str. 41, cv. 3 – Co tito lidé dělají nebo nedělají ve volném čase? 
Prohlédni si obrázky a napiš kladné nebo záporné věty. 
str. 41, cv. 4 – Dokážeš poskládat správné věty? 
str. 41 – I can … - Udělej cvičení 1 – 3 a ohodnoť se, jak jsi zvládl 
látku 4. lekce. Zatrhneš, že umíš nebo že ještě potřebuje 
procvičit? 

1. 1 – umíš říct čas a kdy se aktivity konají? 
2. 2 – umíš popovídat o své denní rutině? 
3. 3 – umíš se zeptat a odpovědět na činnosti ve volném 

čase? 
  
Tento týden také začneme s novou lekcí – lekcí 5. Budeme se 
učit popisovat svůj pokoj, dům i město, a říkat, kde co je. 
Učebnice str. 51, cv. 1 – to je pokoj Amy. 
Podívej se na obrázky a slovíčka. Pokud máš možností, poslechni 
si je na http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/
general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_23.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 
  
Na A4 (kancelářský list papíru) nakreslí svůj pokoj a popiš ho tak, 
jak to udělala Amy.  Tento obrázek mi nemusíte posílat. Jenom si 
ho schovejte a až se uvidíme, bude soutěž o nejkrásněji 
nakreslený  a popsaný pokojíček. 
  
Pracovní sešit: 
str. 42, cv. 1 – popiš pokoj – napiš správně slovíčka 
str. 42, cv. 3 – najdi v křížovce dalších 9 věcí, které mohou být v 
pokoji 
  
Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  https://
elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si 
najdi Project 1 a v lekci 5 udělej cvičení v části Vocabulary: 
Exercise 2: Furniture 
Také můžeš hrát hry v Games. 
  
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 
  

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_23.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
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 opět mít za úkol vypracovat pracovní list, který 
vám posílám e-mailem.  Pokud někdo nemá možnost si list 
vytisknout, může pracovat přímo do sešitu. Kdo bude mít možnost, 

tak mi vaši práci, prosím pošlete. 😊   

Uč. str. 50/cv. 1 a, b  
Uč. str. 50/cv. 2 – tvoř otázky na dané odpovědi. (It´s my turn = Jsem na 

řadě.) 😊  

Uč. str. 50/cv. 3 – vylušti si křížovku 

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 probírat násobení 
desetinných čísel 10 a 100. 

Pondělí 18. 5. 2020  
1. učebnice str.112/cv. 10 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 114/cv.36 - napsat do sešitu 
3. učebnice str. 135/ přečíst červený text 
4. https://www.youtube.com/watch?v=HNspqtxso0c - podívejte se na video 

od začátku po 4 min. 24s. 
5. učebnice str 135/cv.1 - napsat do sešitu 
6. učebnice str. 135/cv. 4,6,8 
7. PS str. 45/cv.1 

Úterý 19. 5. 2020 
1. učebnice str. 113/cv. 22 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 136/cv.11,13,14,15 - napsat do sešitu 
3. učebnice str. 114/cv.29 - napsat do sešitu 
4. PS str. 45/cv.2 

Středa 20. 5. 2020  
1. učebnice str. 136/18 - napsat do sešitu 
2. https://www.youtube.com/watch?v=HNspqtxso0c znovu se podívej na 

pondělní video pro připomenutí 
3. učebnice str. 137/cv. 19,20,23,25 - napsat do sešitu 
3. PS str. 45/cv.3 

Čtvrtek 21. 5. 2020 - geometrie 
1. podívej se na video o výpočtu obsahu obdélníku a čtverce.            

https://www.youtube.com/watch?v=MA2rpgNOjk4 
2. ZÁPIS DO SEŠITU GEOMETRIE:                                           

VZOREČEK PRO VÝPOČET OBSAHU ČTVERCE - S= a.a,    
VZOREČEK PRO VÝPOČET OBSAHU OBDÉLNÍKU - S= a.b 

3. učebnice str. 67/cv. 1,2 - napsat do sešitu 
4. učebnice str. 67/cv. 3 
5. Početník1 str. 33/cv. 1 

Pátek 21. 5. 2020 
1. učebnice str.153/cv. 11,12 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 130/cv.23 - napsat do sešitu 
3. Počwtník 2 str. 27/cv. 1 
4. PS str. 47/cv.1

https://www.youtube.com/watch?v=HNspqtxso0c
https://www.youtube.com/watch?v=HNspqtxso0c
https://www.youtube.com/watch?v=MA2rpgNOjk4


Úterý 19. 5. 2020 
1. Zapiš si zápis 
ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA 

- umožňuje rozmnožování 
- tvoří ji: pohlavní orgány s pohlavními žlázami 

U žen - ženské pohlavní žlázy jsou vajěčníky, v nich dozrávají 
ženské pohlavní buňky - vajíčka. 
U mužů - mužské pohlavní žlázy jsou - varlata, v nich dozrávají 
mužské pohlavní buňky - spermie. 
Ke vzniku nového života je nutné spojení vajíčka a spermie = 
oplození. 
- v těle matky se plod vyvíjí 9 měsíců 

2.učebnice str. 67,68/ přečíst 
3. https://www.youtube.com/watch?v=WWF2x5YG3a0 - 
podívejte se na video - A život jde dál ….. 

Pátek 22. 5. 2020 
1. Zapiš si zápis 

- Člověk projde během života několika vývojovými etapami od 
dětství, dospívání a dospělosti až ke stáří. V průběhu života 
pozorujeme u každého během jeho růstu a vývoje nejen 
změny vzhledové, ale také charakteristické životní projevy a 
potřeby. 

2. podívat se v učebnici str. 69 - chráníme si zdraví  
3.  Přečíst v učebnici str. 71/ přečíst 

PŘÍRODOVĚDA 

,

https://www.youtube.com/watch?v=WWF2x5YG3a0


Pondělí 18. 5. 2020 
1. uč. str. 32- přečíst + podívat se na obrázky na str. 33 
2. https://www.youtube.com/watch?v=pBBxTgA1KXI- podívejte se na video 

o Zlínském kraji 
3. zápis:  - někteří už mají, tak si ho psátznovu nemusí 
Zlínský kraj 

- krajské město:Zlín 
- další města: Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště 
- leží na východě Moravy 
- povrch: pohoří: Javorníky, Moravskoslezské Beskydy a Bílé 

Karpaty, nížiny: Dolnomoravský úval 
- vodstvo: řeka Morava s přítoky Bečva, Dřevnice, lázně 

Luhačovice 
- zemědělství: v podhůří: brambory, len, oves. V bolasti 

Moravské Slovácko - vinná réva 
- průmysl: Zlínsko je střediskem strojírenského a 

gumárenského průmyslu, Uherské Hradiště - potravinářský 
průmysl, nerostné bohatství - stavební kámen, štěrkopísky 

Středa 20. 5. 2020 
Odpovídej stručně (ale celou větou) na otázky do sešitu. Pracuj s mapou, 
která je v učebnici, s učebnicí a sešitem ( i ze 4. ročníku) 
1. Jaká je poloha a rozloha ČR? 
2. Se kterými státy ČR sousedí? 
3. Kolik má ČR krajů? 
4. Kolik přibližně žije v ČR obyvatel? 
5. Jaké je státní zřízení ČR ( republika nebo království)? 
6. Kdo je prezident ČR? 
7. Kdo je předseda vlády ČR? 
8. Ve kterém městě sídlí parlament ČR, ze kterých dvou komor se skládá? 
9. Jaké je hlavní město ČR? 
10.Povrch ČR: napiš pohoří s nejvyšší horou ČR a napiš jednu nížinu. 
11.Jaké jsou naše největší řeky - napiš 3. 
12.Napiš jeden rybník ( jižní Čechy). 
13.V jakém podnebném pásu leží ČR? 
14.Jaké hospodářské plodiny pěstujeme v ČR? 
15.Jaká hospodářská zvířata chováme v ČR? 
16.Napiš jednu nerostnou surovinu, která se těží v ČR. 
17.Které české výrobky jsou světoznámé (uveď 2). 
18.Napiš jedno letiště v ČR. 
19.Využívá nebo nevyužívá se v ČR lodní doprava? 
20.Napis nejbližší železniční stanici. 
21.Která jsou (podle tebe) významná místa v ČR z hlediska cestovního 

ruchu? (napiš 3)

Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

,

INFORMATIKA 

,

https://www.youtube.com/watch?v=pBBxTgA1KXI








