
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 25. května 2020 – 29. května 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 29. 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 desátou část naší Domškolácké výuky. Výuku v tomto týdnu 
hodnotím jako zdařilou. Děkuji rodičům za zasílání úkolů z Domškolácké výuky.  

V pondělí 25.5.2020 nastane ten dlouho očekávaný den, kdy někteří žáci nastoupí zpět do školy. Velmi 
se na děti těším. 
 Děti, které zůstávají doma, budou mít nadále předchystanou práci na celý týden a budou také probíhat 
hodiny Skypu. 
Výuka přes Skype v tomto týdnu bude vždy od 10:00 tak, jak jsme zvyklí z minulých týdnů.  
Prosím rodiče dětí, kteřé zůstávají v Domškolácké výuce, aby mi i nadále práce dětí posílali.  

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 

Tento týden budeme opakovat zájmena a začneme probírat 
číslovky. 

Pondělí 25. 5. 2020  
1. učebnice str. 106/cv. 1 - napsat do sešitu 
2. PS str. 37/cv.1 - procvičování zájmen a probraného učiva 
3. Pracovní list č.1 - je k dispozici na konci textu. Pracovní list si můžete 

vytisknout a vyplnit. Kdo nemá možnost tisku, napíše do sešitu to, co by 
dopsal do pracovního listu. ( není potřeba pracovní list opisovat ) 

Úterý 26. 5. 2020 
1. učebnice str. 107/cv. 6 - napsat do sešitu 
2. Pracovní list č.2 - je k dispozici na konci textu. Pracovní list si můžete 

vytisknout a vyplnit. Kdo nemá možnost tisku, napíše do sešitu to, co by 
dopsal do pracovního listu. ( není potřeba pracovní list opisovat ) 

Středa 27. 5. 2020 
1. učebnice str. 110/ modré tabulky - přečíst 
2.  https://www.youtube.com/watch?v=2mlR-b174Y4 - podívejte se na 

video od začátku po čas 1 min.  
3. PS str. 21/cv.1 
4. učebnice str. 110/cv.3 

Čtvrtek 28. 5. 2020 
1. PS str. 21/cv.2 
2. učebnice str. 110/ cv.1 - opište do sešitu a podtrhněte všechny 
číselné údaje 

3. Pracovní list č. 3 -  je k dispozici na konci textu. Pracovní list si 
můžete vytisknout a vyplnit. Kdo nemá možnost tisku, napíše do 
sešitu to, co by dopsal do pracovního listu. ( není potřeba pracovní 
list opisovat ) 

Pátek 29. 5. 2020 
1. učebnice str. 111/ modrá tabulka - přečíst a přepsat do sešitu 
2. https://www.youtube.com/watch?v=2mlR-b174Y4 - podívej se na video 

od začátku po 6 min 44s. 
3. PS str. 22/cv.1 
4. učebnice str. 111/cv. 4a,b 

Sloh - středa 27.5. 
1. učebnice ČJ str. 109/ přečíst modré tabulky 
2. učebnice vlastivědy str. 38 - znovu přečíst dopis od Martina o 

Praze 
3. Napsat dopis o Praze - podobně jako Martin 

- pokud jste v Praze byli, pište o tom, co jste viděli 
- pokud jste v Praze nebyli, pište o tom, co byste chtěli v Praze 

vidět, až ji navštívíte

https://www.youtube.com/watch?v=2mlR-b174Y4
https://www.youtube.com/watch?v=2mlR-b174Y4


 Plán domácí výuky od 25. 5. do 29. 5. 2020 
- Anglický jazyk V. A 

Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 41, cv. 3  

2. play football 

3. collects CDs 

4. doesn´t play 

5. play table tennis and go swimming 

6. plays the 

7. go skiing 

8. doesn´t play 

Pracovní sešit str. 41, cv. 4 

2. When do you have dinner? 

3. Jode brushes her teeth every day. 

4. Kati and Zoli have breakfast in the kitchen. 

5. I go swimming after school. 

6. What sports do you play? 

Pracovní sešit str. 41 – I can … - 

cv. 1 – My tennis lesson is at two o´clock.  

            I watch TV from six o´clock to quarter past seven. 

cv. 2 – I have  breakfast at half past eight. 

            I go to school at ten to nine. 

           I do my homework from half past four to quarter to six.  

cv. 3 – I play tennis. 

            When do you play it? 

           I play it on Monday and Thursday. 

ANGLIČTINA 

*  



 Where do you play it? 

           I play tennis at the Sports centre. 

  

Pracovní sešit str. 42, cv. 1 

2. a mirror 3. a lamp 4. a bed 5. a rug  6. a chair
 7. a desk 

8. a chest of drawers 

Pracovní sešit str. 42, cv. 3  

Našli jste tato slovíčka?  poster, mirror, window, chair, table, carpet, 
wardrobe, desk, door  

Uč se slovíčka 5a, 5b – ústně i písemně 

Tento týden budeme pokračovat v práci v lekci 5. Budeme se učit 
předložky a popisovat, kde co je. 

Do sešitu English si opiš nebo vytiskni a nalep tento zápis: 

PREPOSITIONS OF PLACE = PŘEDLOŽKY MÍSTA 

ON = na John is on the bed. 

IN =  v   John is in the kitchen. 

AT =  v  John is at home, at school, at the cinema. 

TO = do  John goes to school. 

BETWEEN = mezi (dvěma objekty) The lamp is between the 
book and the CD player. 

OPPOSITE = naproti   The lamp is opposite the 
window. 

NEXT TO = vedle   The lamp is next to the chair. 

IN FRONT OF = před   The lamp is in front of the 
mirror. 

BEHIND = za    The lamp is behind the CD player. 

UNDER= pod    The lamp is under the bed. 



Procvičování: 

Učebnice str. 53, cv. 3b – podívej se na obrázky 1 – 7 a do sešitu English 
napiš, kde je medvídek Edward 

např. 1. Edward is under the bed. 

Učebnice str. 53, cv. 4a – podívej se na pokoj Amy na str. 52 a do sešitu 
English napiš, kde věci jsou 

např. 1. The magazines are on the bed.  

Do sešitu English odpověz na tyto otázky o tvém pokoji. 

Where is your bed? 

Where is the desk? 

Where is the wardrobe? 

Where are your school books? 

Where is your mobile phone? 

Where are your toys? 

Where are your shoes? 

Pracovní sešit str. 42, cv. 2 – podle obrázku ve cv. 1 doplň chybějící slovo 

Pracovní sešit str. 43, cv. 5 – prohlédni si obrázek a rozhodni, jestli jsou 
věty správně nebo špatně. Ty, které jsou špatně oprav. Než začneš, 
podívej se na vzor. 

  

Pracovní sešit str. 43, cv. 6 – prohlédni si obrázek ve cv. 5 znovu a popiš, 
kde jsou věci 2 – 6. Použij také správnou předložku. 

Pracovní sešit str. 43, cv. 7 – úkol pro chytré hlavy. Přečti si text. Dokážeš 
napsat k číslu domu, kdo v něm bydlí? 

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 1: Part sof a house a znovu si 
zkus Exercise 2: Furniture a v části Grammar: Exercise 1: Prepositions of 
place 

Také můžeš hrát hry v Games. 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs


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 

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? 

Přelož a zapiš do sešitu následující věty (při překladu si pomáhej 

nápovědou nad překladem) 😊  

1. Moje sestra si čistí zuby po snídani. 
2. Oni poslouchají hudbu každý den. 
3. Paul si dělá domácí úkoly před večeří. 
4. Neobědvám každý den. 
5. Nevstáváme v sedm hodin. 
6. Chodíme plavat v soboty. 
7. Nemám psa, ale mám kočku. 
8. Moje rodina má velkou zahradu. 
9. Kdy chodíš spát? Chodím spát v deset. 
10. Umíš hrát na kytaru? Ne, neumím. 
11. Hraje Meena tenis? Ne, nehraje. 
12. Kde obědvají? Obědvají doma. (Oni) 

U5 - Places 
Uč. str. 52/cv. 1 – vypsat si do slovníčku nová slovíčka (podle 
obrázku) – pracuj se slovníkem vzadu  v pracovním sešitě. 
Uč. str. 52/cv. 2 – přečti si a napiš do sešitu 5 obdobných vět o tvém 
pokojíčku. 
PS str. 42 - celá 
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 dělení 
desetinných čísel 10 a 100. 

Pondělí 25. 5. 2020  
1. Početník 2 str.27/cv.2  
2. učebnice str. 111/cv.6,7 - napsat do sešitu 
3. učebnice str. 112/ cv. 18,21 - napsat do sešitu 
4. PS str. 48/cv.3 

Úterý 26. 5. 2020 
1. dělení desetinných čísel 10 a 100 
2. https://www.youtube.com/watch?v=HNspqtxso0c - podívej se na video 

od času 4 min. 24s do konce videa 
3. učebnice str. 140/cv. 1,3,4,5,8 - napsat do sešitu 
4. učebnice str. 150/cv. 10 - napsat do sešitu 
5. PS str. 47/cv.2 

Středa 27. 5. 2020  
1. učebnice str. 141/cv. 9,10 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 141/cv. 12,13,19 - napsat do sešitu 
3. učebnice str. 151/cv.14 - napsat do sešitu 
3. PS str. 47/cv.3 

Čtvrtek 28. 5. 2020 - geometrie 
1. PS str. 48/cv.1 
2. Početník 1 str. 33/cv.2,3 
3. Početník 1 str. 34/cv.1,2 

Pátek 29. 5. 2020 
1. učebnice str.152/cv. 9 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 142/cv.17,20,24 - napsat do sešitu 
3. Početník 2 str. 29/cv. 1 
4. PS str. 48/cv.2

Úterý 26. 5. 2020 
1. učebnice str.72 - do sešitu odpovědět na otázky 1-10. Odpovídat 

celou větou - stručně. ( k vyhledávání odpovědí použijte učebnici a 
sešit přírodovědy) 

Pátek 29. 5. 2020 
1. učebnice str.72 - do sešitu odpovědět na otázky 11-19. Odpovídat 

celou větou - stručně. ( k vyhledávání odpovědí použijte učebnici a 
sešit přírodovědy) 

PŘÍRODOVĚDA 

*

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


Pondělí 25. 5. 2020 
1. uč. str. 36- přečíst 
2. https://www.youtube.com/watch?v=7FFH0zlZ-9Q - podívejte se na video 
3. zápis:   
ČESKÁ REPUBLIKA 

- vnitrozemský stát ležící ve středu Evropy 
- vznikla 1. 1. 1993 - rozdělením Československa 
- je demokratický stát, kde jsou zajištěna práva a spravedlnost 

pro všechny občany 
- v ČR žije asi 10,5 milionů obyvatel 
- Češi, Moravané, Slezané a příslušníci národnostních menšin 

(Slováci, Poláci, Romové) 
- Největším a hlavním městem je Praha ( přes 1 milion 

obyvatel) 

Středa 27. 5. 2020 
1. učebnice str. 37/38 - přečíst 
2. https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw - podívejte se na 

video o Praze 
3. zápis: 
PRAHA 
Praha je hlavním městem ČR. Sídlí zde prezident, vláda, parlament 
a řada dalších vrcholných státních úřadů i mezinárodních institucí. 

!!!! KDO BUDE CHTÍT, MŮŽE UDĚLAT PREZENTACI V POČÍTAČI NEBO 
VYTVOŘIT INFORMAČNÍ TABULI NA PARÍR O PRAZE!!!!

Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

*

INFORMATIKA 

,

https://www.youtube.com/watch?v=7FFH0zlZ-9Q
https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw


PRACOVNÍ LIST č. 1

1. Vyber k podstatným jménům vhodná zájmena přivlastňovací

__________ stůl __________ otec __________ jelen __________ Jakub __________ dům 

__________ židle __________ kniha __________ sestra __________ kočka __________ zlost 

__________ oko __________ štěně __________ dítě __________ zdraví __________ zpívání

2. Podtrhni ve větách červeně osobní zájmena, modře ukazovací, zeleně přivlastňovací, žlutě tázací 
a fialově neurčitá zájmena a nadepiš nad ně číslici 3:

 
My jsme tu hádku nevyvolali. 

Tento ručník je Honzův. 

Ořezaná tužka je moje. On už šel domů.  
Kdo chce číst? 

Neber jejich autíčka.  
Na hřiště může přijít kdokoli. Jaký byl film?  
Toto pravítko je zlomené. 

 



PRACOVNÍ LIST č.2 

Doplňte tvary zájmena já a ty.  

Neviděl ……..………….…….. před domem. Maminka se na ………..………..…….. zlobí. 

Z dovolené ……………………… přiveze dárek. Nemluvili o …………………………….. . 

Místo ……………………… půjde na turnaj Petr.  Myslí jen na …………………………..  . 

Lístky do kina má vedle …………………………. . Napsal mu o ……..………….……….. . 

Doplňte správné tvary zájmen. 

Pes běžel s (my) …………….….. . (My) …………… s (vy) …………..……. nemůžeme jít.  

Koupil (já) …………….. zmrzlinu. Dědeček s (my) ……..…………….nechce jít. Záleží (ty) 

………..na (já) ………………….. . Dali (já) ………………… fotografie na památku. Viděl 

(já) …………… ve škole. Mluvili jsme o (vy) …….……… . Seděl vedle (ona) ………… . 

Dobře si na (on) ………. pamatuji. Občas k (oni) …………. jezdíme. Napiš (on) ………. . 

Rozliš, kdy se jedná o my x mi (já) 

Přišel ……………dopis. ………….bychom k vám rádi přišli. ……….. s vámi na večeři  

nepůjdeme.  Vyprávěj ……………, co jste zažili. Proč ……………. neodpovídáš?  ………. 

to s vámi myslíme dobře. Dnes je ……....... smutno. Neboj se, …………….. svou práci  

doděláme. Koupil jsi ………… vstupenku na dnešní představení. Napiš …………! 



PRACOVNÍ LIST č.3

Procvičujeme číslovky 
1. Dokresli obrázky podle zadání a podtrhni číslovky.                        

dva čtverce                 sedm hvězdiček 

�  �

jedno slunce                    pět květin 

�  �

2. Doplň do vět číslovky, piš je slovem.  
K obědu sním ...................................... knedlíků. 

Mám ………………………………………………sourozenců.

Koupím si čokoládu za ……………………korun.  
Na zahradě vykvetlo .............................tulipánů. 

Petr dostal............................................ dárky. 

Sedm plus pět je ....................................... . 

Bydlíme v ................................................ patře. 


