
 

III. A 

TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Fojtíková 

 

TÝDEN: 25. května – 29. 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, slovesa, příslovce a předložky. 
 
Spojky 
UČ str. 70 – cvičení projít ústně 
PS str. 78 
Procvičujeme slovní druhy – str. 26 – 27 
Částice 
UČ str. 71 – projít cvičení ústně 
PS str. 79 
Procvičujeme slovní druhy – str. 28 
                                 
Čtení – kniha do čtenářského deníku (denně minimálně 2 strany) 
 
Čtenářský deník s pátou přečtenou knihou si přineseme 
20.6.2020.  
 

 
ANGLIČTINA 

 

 
 
 

Úkoly do angličtiny na týden: 25. 5. - 29. 5. 2020 - skupina Fojtí-
ková 

Zkontroluj si práce z minulého týdne: 
Pracovní sešit str. 34, cv. 1 
1. head 
2. hand 
3. arm 
4. leg 
5. foot 
 
Podařil se ti obrázek i popis tvého těla? 

http://www.skolakov.eu/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ucitelka


 
Uč se slovíčka lekce 7: Body – tělo – ústně i písemně 
 
Už sis poslechl písničku na str. 34? Dole je odkaz, kde si ji můžeš 
pustit. 
Poradím ti, co písnička znamená: 
Ty máš dvě ruce. 
Zatleskej rukama! 
Ty máš dvě paže. 
Zamávej pažemi. 
Ty máš dvě nohy. 
Zakopej nohama. 
Ty máš dvě chodidla. 
Zadupej chodidly. 
Ty máš jednu hlavu. 
Zatřes hlavou. 
Teď se zatřes celý. 
Udělej Superstáří  shake (třesení). 
 
Doufám, že už umíš slovíčka kopat, mávat atd. Dnes je 
procvičíme. 
Učebnice str. 34, spodní část – prohlédni si, co Superstáři dělají a 
napiš do sešitu English. Tady je vzor a nápověda: 
Kat – Kick your legs.  
Pracovní sešit str. 34, cv. 2 – spoj slovesa se správnou částí těla a do 
rámečku k Superstárům napiš, kdo co dělá 
 
Popis příšerek. 
Učebnice str. 35, obrázek nahoře 
Příšery – monsters nejsou ani holčičky, ani chlapečci, takže pro ně 
budeme používat zájmeno it. 
The monster has got – příšera má 
It has got – ona má (příšera je v angličtině it) 
A teď popis: 
Monster number 2: 
The monster has got two long legs. It has got four short arms. It has 
got blue arms. It has got two red eyes. 
 
Tady je popis další příšery. Poznáš, kterou příšerku jsem popsala teď? 
The monster has got four legs. It has got short legs. It has got two 
long arms. It has got green arms.  
Monster ______________ (dopiš číslo) 
 
Teď budeš popisovat příšerky ty. Do sešitu English popiš příšeru číslo 
5 a pak ještě jednu, kterou si sám vybereš.  
 
Na tomto odkazu si můžeš pustit a zazpívat písničky: 
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit
_chat?cc=cz&selLanguage=cs 
CD 1  
Starter Unit – track 2, track 5, Unit 1 – track 8,  Unit 2 – track 14, 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 

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


 
Pokud máš možnost,  
zazpívej a zacvič si s písničkou Hlava, ramen, kolena, palce v 
angličtině: https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 
a 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 – 
fojtikova@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 
 
Skupina Mgr. Miroslavy Svrčkové – úkoly na týden od 25. – 29. 
května 
 
Úkol č. 1 
 
Review B (Opakování B) – proveď v pracovním sešitě všechna 
cvičení na str. 32 a 33. Řiď se pokyny a příklady u jednotlivých 
cvičení. 
 
Úkol č. 2 
 
Určitě již umíš novou slovní zásobu. Pokus se ji použít ve cvičeních 
na straně 34 a 35 v pracovním sešitě. Řiď se pokyny a příklady u 
jednotlivých cvičení. 
 
Úkol č. 3 
 
Vyber si obrázek a popiš chlapce nebo dívku. Piš do sešitu věty typu: 
To je … (jméno) Má krátké hnědé vlasy… Dále si o nich vymysli, co 
všechno mají (dva bratry, kočku, novou aktovku…) Nejméně 6 vět. 

Používej slovní zásobu, kterou znáš. Fantazii se meze nekladou. 😊 

 

                                                                       
 

Budu moc ráda, pokud mi práci pošlete k nahlédnutí. 😊 

 
Úkol č. 4   Tento úkol je pro děti, které již mají hotové úkoly 1 a 2 
 
Na volný list papíru nebo na výkres si nakresli velkou postavu (dívky 
nebo chlapce) a popiš na ní všechny věci, které již umíš nazvat. (části 

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


obličeje, vlasy, hlava ramena, paže…) Výkres ti poslouží pro 
opakování slovíček.  
 

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 20, 30, 40, 50 – PS po str. 38 
Minutovky č. 2 po stranu 16 
 
Geometrie: Geometrické útvary a tělesa. Druhy čar. Bod. Úsečka. 
Přímka.  
Průsečík. Kruh. Kružnice. 
Trojúhelník – konstrukce trojúhelníku – procvičujeme. 
   

  
PRVOUKA 

 

 UČ po stranu 67, PS po stranu 58 
 
Doporučuji si pustit na youtube – Paxi (díly jsou zaměřeny na 
probírané učivo). 

 
VÝCHOVY                

 

 

  

 

mailto:svrckova@9zszlin.cz

