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

 
TÝDEN: 18. května – 22. května 2020 
 
 
Vážení rodiče, milé děti, moc vás všechny zdravím a děkuji vám za práci, kterou doma odvádíte. 😊"#$% 
Čeká nás další týden samostatné práce.  Tento týden v českém jazyce pokračujeme v zájmenech a 
budete se učit skloňovat osobní zájmeno JÁ. Také vás čeká jedno těžší doplňovací cvičení s více 
gramatickými jevy. Určitě ho však zvládnete. 😊"#$% V matematice se stále věnujeme desetinným číslům.  
Budeme opakovat sčítání a odčítání desetinných čísel a přidáme jejich násobení 10 a 100.  
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. 😊"#$% V anglickém 
jazyce stále opakujeme přítomný čas prostý a opakovací list, který máte vypracovat, posílám mojí 
skupině emailem.  Ve vlastivědě nás čeká Královehradecký kraj. Tentokrát budete v zápisu doplňovat 
slova, která budete muset najít v učebnici. Také vás čeká opakovací list do vlastivědy, který jsem 
taktéž vložila za úkolníček. Pokud budete mít možnost, prosím, tento list mi zašlete ke kontrole. 😊"#$% 
V přírodovědě se něco dozvíte o trávicí soustavě a nakreslíte si potravinovou pyramidu.  Také budu 
ráda, když přidáte svůj jídelníček. 😊"#$% Přeji vám, ať se vám práce daří, buďte důslední a vždy se snažte 
odvést práci co nejlépe.  Ještě jednou vás moc, děti, chválím za práci doma.  Vážím si toho. 😊"#$% 
Tento týden se na Skypu uvidíme v pondělí v 10:00 h. 😊"#$% 
S případnými dotazy se na mě obracejte přes elektronickou žákovskou knížku nebo na emailovou 
adresu: strelcova.blanka9@seznam.cz  
 
Prosím o pravidelné sledování eŽK. Děkuji. 
 

 CO SE NAUČÍM? 
 

JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
  

 
Pondělí 18. května 😊"#$% 
Pravopisníček str. 45 – opakování slovní druhy (cvičení si první zkus sám, 
potom zkontroluj řešení. 😊"#$%) 
 
Uč. str. 97 – Nadpis ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ 

• opsat si do sešitu obě modré tabulky 
Uč. str. 97/cv. 5 - ústně 
Uč. str. 97/cv. 6 (do sešitu) – Viděli jste naši novou školu? 
 
Úterý 19. května😊"#$%  
Uč. str. 98  - Nadpis ZÁJMENA UKAZOVACÍ 

• opsat si do sešitu modrou tabulku 
Uč. str. 98/cv. 7 – opsat do sešitu, vyhledej zájmena a barevně rozliš 
zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací - Tento pes patří Jirkovi. 
 
Pravopisníček str. 46 (zopakuj si psaní ú, ů) 
 
 
 
 



 
Středa 20. května 😊"#$% 
Udělej si do sešitu zápis: Psaní mě, mně 
 
2. pád a 4. pád píšeme   MĚ, MNE 
3. pád píšeme   MNĚ, MI 
6. pád píšeme   (o) MNĚ 

 
Např. Mrzí mě (4.p) to.  
          Posaď se vedle mě (2.p). 
          Nemluvili o mně (6.p). 
          Buď ke mně (3.p) slušný. 
 
DOPORUČUJI: Pokud můžeš, podívej se na video, je tam velmi pěkně vysvětleno 
skloňování osobních zájmen JÁ, TY, SE :  
https://www.youtube.com/watch?v=oUd5DyuBgoc   
 
PS str. 18/cv. 1, 2  
 
DOPORUČUJI: Pokud můžeš, podívej se na video, kde máte vysvětleno psaní SEBOU 
a S SEBOU: https://www.youtube.com/watch?v=cw-RIKbd_dU 
 
PS str. 18/cv. 3 
 
Čtvrtek 21. května 😊"#$% 
 
Uč. str. 98 - Nadpis do sešitu – ZÁJMENA TÁZACÍ (opiš si tabulku) 
Uč. str. 99/cv. 11 (stačí napsat jen otázky) Vyprávěl jsem to babičce. 
 
PS str. 18/cv. 4, 5, 6 (řiď se tabulkou u cv. 4 – zvýrazni si ji a zapiš do 
sešitu) 
 
Pátek 22. května 😊"#$% 
 
Opiš a doplň věty do sešitu a pošli mi ke kontrole 😊"#$% 
POZOR – je zde spousta gramatických jevů, na které musíš myslet. 😊"#$% 
 
Déšť _ m _ val prach ze s _ lnic.  V _ ra žije skrom ___.  Podej (já) _____ tu 

knihu. On (já) ________ nemá rád. Oke ____ í   rám _   měl __ nov __   

nátěr. 

Na nebi létal __  papírov ___ draci. Zb __něk na (já) _____ zapom___l. 

Opraváři opravil ___ potrub __. Banány b__l__ __levněné. Gáb __ na má 

havra___ í vlas ___.  Tímto lep ___ dlem   _ lep__š všechno. Každý 

kap__tán si p___še lodní de___ík. Na střechy domů se _létal __ siv___ 

holub__.  Z__tra bude pan učitel __koušet  _ f__ziky. Vzal ___ jsme si 

_____sebou svačinu na cel__ den. Rodiče koupil ___ nov_   rodi____ý 

domek. 
PS str. 37 (celá) 
 
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 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!!! 😊"#$% 
 
 
 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 
 
CELÉ ZADÁNÍ JE NÍŽE 
 
 
 
 
 
 



 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Pondělí 18. května 😊"#$% 
Opakujeme sčítání a odčítání desetinných čísel 
 
Početník str. 25/cv. 3 
Uč. str. 111/cv. 4 
Uč. str. 111/cv. 5 
 
 
Úterý 12. května 😊"#$% 
Opakujeme sčítání a odčítání desetinných čísel 
Početník str. 26 
Uč. str. 111/cv. 6 
 
 
Středa 20. května😊"#$% 
PS str. 53/cv. 1 a, b 
PS str. 53/cv. 2, 3, 4 
Uč. str. 112/cv. 10 cvičení mi můžeš poslat 😊"#$% 
Uč. str. 113/cv. 22 cvičení mi můžeš poslat 😊"#$% 
 
 
Čtvrtek  21. května 😊"#$% 
Násobení desetinných čísel (napiš si do sešitu nadpis a udělej si zápis) 
Násobíme-li desetinné číslo deseti, posuneme desetinnou čárku o 1 místo 
doprava. 
Násobíme-li desetinné číslo stem, posuneme desetinnou čárku o 2 místa 
doprava. 
 
DOPORUČUJI: Podívejte se na návod, jak se násobení desetinných čísel 
provádí: 
https://www.youtube.com/watch?v=HNspqtxso0c 
https://www.youtube.com/watch?v=QXbkFXaVR5o 
 
Uč. str. 135/ pozorně si přečti cv. 2, 3 
Uč. str. 135/cv. 4 (do sešitu) 
Uč. str. 135/cv. 8 (do sešitu) a zapiš si:   

1 m = 10 dm   1 dm = 10 cm 
Převádíme-li metry na decimetry, budeme počet metrů násobit deseti. 
Převádíme-li decimetry na centimetry, budeme počet decimetrů násobit 
deseti. (Posouváme desetinnou čárku o jedno desetinné místo doprava.) 
 
 
Pátek 22. května 😊"#$% 
Uč. str. 136/cv. 11 
Uč. str. 136/cv. 12, 13 – přečti si a pozoruj výpočty 
Uč. str. 136/cv. 15 cvičení mi můžeš poslat 😊"#$% 
 
PS str. 40/cv. 1, 2 (zkus si zopakovat grafy) 😊"#$% 
 
 



 
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: Trávicí soustava 
 
Trávicí soustavu tvoří: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, 
tlusté střevo, konečník. 
 
Potravu rozžvýkáme pomocí zubů a jazyka v dutině ústní. 
Rozmělněná potrava se smísí se slinami a prochází hltanem a jícnem do 
žaludku. Tam se promíchá s žaludečními šťávami. 
Ze žaludku jde částečně rozložená potrava do tenkého střeva.  Za pomoci 
látek, které vylučují játra a slinivka, se z potravy uvolňují živiny. Ty se 
dostávají do krve stěnami tenkého střeva. 
Nestrávené zbytky putují do tlustého střeva. Zde se vytváří stolice, která 
odchází konečníkem. 
 
Uč. str. 61 – nakresli si potravinovou pyramidu a popiš ji. 
 
Nejzdravější pro lidské tělo je přijímat vyváženou stravu obsahující bílkoviny, 
vitaminy, minerální látky, v menším množství tuky a cukry a dostatečné 
množství vody. 
Strava příliš bohatá na cukry a tuky vede k tloustnutí, nedostatek potravy 
způsobuje podvýživu. Zdravé je jíst méně, ale častěji (5x denně).  
 
ZUBY - děti mají 20 mléčných zubů, dospělí většinou 32. 
O zuby musíme důkladně pečovat, čistit si je nejméně 2x denně a chodit na 
pravidelné zubní prohlídky.  
      
 
     
Přečti si str. 60, 61 
  
Zkus si napsat do sešitu Můj jídelníček a napiš mi, co snídáš, obědváš, 
večeříš a svačíš. Můžeš např. napsat, co jsi měl k jídlu včera. (Nejde mi o to, 
abyste psali, co máte rádi, ale abyste mi napsali, co jste skutečně jeden den 
snědli. K jídlu pak namaluj smajlíka "#$% '(), jestli si myslíš, že bylo jídlo 
zdravé nebo nezdravé.) 
 
Zkontroluj si zápisy v sešitě, zvýrazňuj si barevně důležité věci a 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. Doplň slova do zápisu (uč. str. 20): "#$% 
Královéhradecký kraj 
Krajským městem je ………………... 
Další velká města: Trutnov, ……………….., ………………., ………………………… 
POLOHA – leží na severovýchodě Čech 
POVRCH – pohoří …………………….  (s naší nejvyšší horou ……………….., která měří 
………………….) a O…………é hory, Polabská ……………… Oblíbeným cílem turistů jsou 
…………………  ………………… a ………………………………… 
VODSTVO – největší řeka ………………., která pramení v ………………….. . Dalšími 
velkými řekami jsou Orlice a ………………….. Navštěvovaná je rekreační vodní nádrž 
………………………….. 
ZEMĚDĚLSTVÍ – v Polabské nížině se pěstuje pšenice, ……………… a kukuřice. 
V podhorských podmínkách se pěstuje …………, ……………. a …………………, na svazích 
se pase skot a ………… 
PRUMYSL – hlavním průmyslovým odvětvím je ……………………….., které je 
soustředěno v …………………………… Toto město je známé také výrobou …………………… 
značky Petrof. 
Proslulá ruční krajka se vyrábí ve ………………….. 
 
 
Děkuji všem, kteří tvoří krásné prezentace. Budu ráda, když v nich budete pokračovat a 
nějakou mi zase pošlete 😊"#$% 
 
Tento týden bych byla ráda, kdybyste si udělali krátké opakování a pokud to bude možné, 
tak mi tento opakovací pracovní list poslali 😊"#$% Pracovní list jsem vložila za úkolníček. Pokud 
nemá někdo možnost si tento list vytisknout, může si ho zkopírovat a vyplnit přímo v počítači 
nebo jednoduše pracuje do sešitu vlastivědy. 
 
Zkontroluj si zápisy v sešitě, zvýrazňuj si barevně důležité věci a podtrhávej podle 
pravítka. Jakmile se vrátíme do školy, budu si kontrolovat, zda máte všechny zápisy 
vzorně napsané. Sešit můžeš vylepšit i obrázky. "#$% 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY – Opakování 

1. Největší město ČR 

a) Praha 

b) Brno 

c) Ostrava 

2. Území České republiky se člení do 

a) 12 krajů 

b) 14 krajů 

c) 10 krajů 

3. Nejdelší řeka ČR 

a) Labe 

b) Vltava 

c) Sázava 

4. Mezi vodní nádrže vybudované na Vltavě nepatří 

a) Orlík 

b) Slapy 

c) Seč 

5. V oblasti Kladenska se nacházejí ložiska 

a) černého uhlí 

b) hnědého uhlí 

c) žádná ložiska se tam nenacházejí 

6. Gotický chrám sv. Barbory najdeš ve městě 

a) Praha 

b) Olomouc 

c) Kutná Hora 

 

7. Nejvyšší hora ČR 

a) Sněžka 

b) Ještěd 

c) Milešovka 

8. Klatovy, Domažlice, Tachov, Rokycany jsou 
velká města kraje 

a) Středočeského 

b) Jihočeského 

c) Plzeňského 

9. Jak se nazývá jaderná elektrárna nedaleko 
Českých Budějovic 

a) Temelín 

b) Dukovany 

c) Prunéřov 

10. Ložiska kaolinu a keramických surovin jsou v 
okolí 

a) Sokolova 

b) Děčína 

c) Plzně 

11. Hradec Králové je znám výrobou 

a) ruční krajky 

b) bižuterie 

c) klavírů značky Petrof 

12. Máchovo jezero leží v kraji 
a) Libereckém 
b) Jihočeském 
c) Karlovarském 

 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledky cvičení z Početníku 2 z minulého týdne + cv. č. 3 na tento týden: 

  
 
 
 
 



  
 
 
  



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 – U 44/2, U45/5b, PS 36/1-4, PS 37/5-6 – viz níže 

– kopie – In My Free Time – přiřaď koníčky k obrázkům – viz níže 

– U 45/8a – poslouchej; co dělají lidé?; zaškrtni správné obrázky – cvičení dělej na folii nebo do sešitu; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track

_14.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub (označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj ho a vlož 

do vyhledávače v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– U 45/8b – napiš věty podle cvičení 8a; příklad je modře v učebnici 

– U 46/1 – čti a poslouchej příběh; odpověz na otázky; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_1

7.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub (označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj ho a vlož 

do vyhledávače v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– U 46/2 – rozhodni o větách, zda jsou pravdivé, nepravdivé nebo se to v příběhu neříká 

– U 46/Příběh – přečti příběh nahlas a vyhledej si neznám slovíčka 

– 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 …“.  

 
Mgr. Lenka Bělašková 
 
 
 
 
 



Řešení z minulého týdne 
U 44/2 
A – Meena 
B – Pradeep 
C – Charlie 
 
U45/5b 

 
 
PS 36/1-4, PS 37/5-6   

 



 
Kopie – In My Free Time 

 

 

  

 

  

 

 
 

 
 

 

 

  
1 COLLECT 

BADGES 

2 COLLECT 
FOOTBALL 
CARDS 

3 COLLECT 
STAMPS 

4 GO SKIING 

5 GO 
SWIMMING 

6 GO TO DANCE 
CLASS 

7 LISTEN TO 
MUSIC 

8 PLAY 
COMPUTER 
GAMES 

9 PLAY 
FOOTBALL 

10 PLAY HOCKEY 

11 PLAY TENNIS 

12 PLAY THE 
GUITAR 

13 PLAY THE 
PIANO 

14 PLAY THE 
VIOLIN 

15 WATCH  
DVDs 

 

 

 


