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

 
TÝDEN: 25. května – 29. května 2020 
 
Milí páťáci, moc vás všechny zdravím! 😊"#$% Čeká nás další týden, pro některé samostatné práce, 
s jinými se uvidíme zpátky ve škole. Každopádně budeme všichni pracovat na stejném učivu a plnit 
stejné úkoly.  Proto Vás prosím, aby ti, co zůstávají doma, mi i nadále posílali úkoly, které mají 
označené ke kontrole. Samozřejmě vy, co budete ve škole, už mi nic posílat nemusíte. 😊"#$%  
Tento týden v českém jazyce dokončíme druhy zájmen a budeme si opakovat skloňování osobního 
zájmeno JÁ, TY a SE. Samozřejmě stále si budete opakovat pravopis. 😊"#$% V matematice se věnujeme 
desetinným číslům.  Budeme opakovat sčítání a odčítání desetinných čísel a násobení 10 a 100.  
Procvičíte si tuto látku v Početníku 2. Pro ty, co Početník 2 nemají, je aktuální stránka vložena za 
úkolníčkem. Stále platí, že pokud nemáte možnost si tento list vytisknout, příklady si opište a počítejte 
do sešitu. Výsledky cvičení z Početníku 2 vám vložím opět za týdenní plán. Proto mi tato cvičení 
nemusíte již posílat ke kontrole. Tento týden už budeme mít opět geometrii a čekají nás OBSAHY!!!! A 
také nové vzorečky pro jejich výpočet, které si pečlivě zapíšete. 😊"#$% V anglickém jazyce stále 
opakujeme přítomný čas prostý. Také budeme začínat lekci 5 – Places. Budete si psát nová slovíčka a 
pomalu se je začnete i učit. 😊"#$%  Ve vlastivědě nás čeká Pardubický kraj a opět neúplný zápis, který 
budete mít za úkol doplnit. 😊"#$% V přírodovědě se něco dozvíte o vylučovací soustavě a budete pracovat 
na miniprojektu. Co bude náplní a cílem se dozvíte z úkolníčku v předmětu vlastivěda. 😊"#$% Přeji vám, ať 
se vám práce daří, ať se máte co nejlépe, a hlavně ať jste zdraví. 😊"#$%  
 

Na začátku června plánujeme možnost vyzvednutí věcí dětí, které se již tento školní 
rok do školy nevrátí (tělocviky, výtvarné výchovy atd.). O přesném termínu vás budu 
informovat. 
 
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 25. května 😊"#$% 
Pravopisníček str. 48 – opakování vyjmenovaných slov (cvičení si první 
zkus sám, potom zkontroluj řešení. 😊"#$%) 
 
Uč. str. 99 – Nadpis ZÁJMENA VZTAŽNÁ 
opsat si do sešitu modrou tabulku 
Uč. str. 99/cv.14 – opište do sešitu (Přečetl jsem si knihu, kterou nám učitel 
doporučil.) 
 
Úterý 26. května😊"#$%  
Uč. str. 100 - Nadpis ZÁJMENA NEURČITÁ 
opsat si do sešitu modrou tabulku 
Uč. str. 100/cv. 15 (Přišli tam někteří z naší třídy.) 
 



 
Do sešitu si vypiš a urči druhy zájmen: můj, on, nějaký, kdosi, toto, 
jeho, kdo, který, nikdo, ona, náš, sám, kdokoli, žádný, takový, vy, co, 
my, onen-cvičení mi pošli ke kontrole J 
 
 
Středa 27. května 😊"#$% 
Uč. str. 100 – Nadpis ZÁJMENA ZÁPORNÁ 
Opsat si modrou tabulku do sešitu 
Uč. str. 100/cv. 18 – opiš do sešitu, vypiš zájmena a urči u nich druh. 
(Vysvědčení) 
 
PS str. 19/cv. 1, 2  
 
Čtvrtek 28. května 😊"#$% 
 
Uč. str. 101 – přepiš si do sešitu tabulku SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN já, ty, 
se 
Pokud můžeš, podívej se znovu na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oUd5DyuBgoc 
Nebo 
https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI 
 
Uč. str 101/cv. 1 (Oni tě chtějí navštívit) – pracujte s tabulkou, kterou jste si opsali 
do sešitu J 
PS str. 19/cv. 1, 2, 3 
 
Pátek 29. května 😊"#$% 
 
PS str. 20/cv. 3, 4 
Uč. str. 102/cv. 5 (Ty pro mě nejsi cizí člověk.) – cvičení mi pošli ke 
kontrole. J 
 
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? 

 



 
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!!! 😊"#$% 
 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 
 
CELÉ ZADÁNÍ JE NÍŽE 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Pondělí 25. května 😊"#$% 
Opakujeme početní operace s desetinnými čísly 

Zopakuj si násobení desetinných čísel 
https://www.youtube.com/watch?v=HNspqtxso0c 
https://www.youtube.com/watch?v=QXbkFXaVR5o 
 
Uč. str. 137/cv. 19 – toto cvičení mi pošli ke kontrole J 
Početník str. 27/cv. 1 
 
Úterý 26. května 😊"#$% 
Početník str. 27/cv. 2 
PS str. 42 – úkoly pro odvážné, zkus si vypočítat J 
Zopakuj si písemné dělení, vypočítej do sešitu:  
2 884 : 14 =            22 705 : 95 =              27 676 : 68 =       35 553 : 33 = 
 



 
Středa 27. května😊"#$% 
Uč. str. 136/cv. 18 
Uč. str. 137/cv. 22 (udělej zápis, výpočet, odpověď) 
Uč. str. 137/cv. 25 - cvičení mi pošli ke kontrole J 
PS str. 43 
 
Čtvrtek  28. května 😊"#$% 
Vypočítej písemně do sešitu: 
76 230 + 99 054 =    139 998 – 67 499 =      12 455. 38 =        56 767: 48 = 
Uč. str. 137/cv. 23 
Uč. str. 137/cv. 26 
PS  44, 45  
 
Pátek 29. května 😊"#$% 
OBSAH OBDÉLNÍKU A ČTVERCE 
Uč. str. 67 – přečti si červený úvod 
Do sešitu geometrie si napiš nadpis OBSAH OBDÉLNÍKU A ČTVERCE 
a opiš si vzorečky pro obsah ze str. 67 
Podívej se na tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w 
 
Vypočítej do sešitu: 
Uč. str. 67/cv. 1 
Uč. str. 67/cv. 2, 3 
 

 
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: Vylučovací soustava 
 
Vylučovací soustavu tvoří: ledviny, močovody, močový měchýř, 
močová trubice. 
LEDVINY – z krve odstraňují odpadní a škodlivé látky v podobě moči, jsou 
odváděny močovody do močového měchýře. Odtud po určité době odchází 
moč močovou trubicí z těla ven. 
 
Dostatečný příjem tekutin napomáhá včasnému a dostatečnému vyloučení 
škodlivých látek. Je doporučeno denně vypít 2 – 3 litry tekutin. 
 
Přečíst str. 62 
 
Miniprojekt – vyber si jednu ze soustav – kostru, svalovou soustavu, dýchací soustavu, 
oběhovou soustavu, trávicí soustavu nebo vylučovací soustavu. Můžeš i kožní, ale tu si 
přiblížíme až příští týden. Jakkoliv tuto soustavu zpracuj. Např. můžeš si namalovat člověka, 
danou soustavu a popsat orgány + jejich funkci. Nebo můžeš toto téma zpracovat na počítači. 
Stáhnout si obrázky, jednoduchý popis orgánů, jak soustava funguje. Můžeš napsat i nějaké 
zajímavosti, co zjistíš. Je to na tobě J 
Úkol mi, prosím, pošli J 
 
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 a obdobný úkol jako minulý týden. Doplň slova do 
zápisu (uč. str. 22): "#$% 
Pardubický kraj 
Krajským městem je ………………... 
Další velká města: Chrudim, Česká Třebová, S……………y, L…………l, Ú……………….. 
POLOHA – leží na …………….. 
POVRCH – pohoří Orlické hory, Hrubý Jeseník, ……………………. vrchovina, Žďárské 
vrchy a ………………………….. Podél toku Labe se rozprostírá ……………………. nížina. 
Nejvyšším bodem kraje je ……………………………………. 
VODSTVO – krajem protéká řeka ………………….. a na svazích ……………… …………………… 
pramení řeka Morava. Nedaleko Svitav pramení řeka ………………….. Přítokem řeky 
Labe je řeka Chrudimka, na které je vybudována vodní nádrž …………… Pramení zde 
řeka T……á  O……e. 
ZEMĚDĚLSTVÍ – největší část kraje zaujímá zemědělská půda. Nejvýznamnější 
zemědělskou oblastí kraje je …………….. . Pěstuje se zde ……………., řepa a brambory a 
……………  ……………. 
PRUMYSL – Pardubice se proslavily výrobou ………………..   
                     Nejdůležitějším odvětvím v kraji je …………………., ………………. a 
………………..  …………………. V kraji také pracují tepelné elektrárny a je zde rozvinutý i 
potravinářský průmysl. 
 
Napiš do sešitu: Čím je významné město Litomyšl. Napiš, kdo z významných 
osobností se zde narodil. A co o něm víš? - odpovídej celou větou 😊"#$% 
 
Děkuji všem, kteří tvoří krásné prezentace. Budu ráda, když v nich budete pokračovat a 
nějakou mi zase pošlete 😊"#$% 
 
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. "#$% 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky cvičení z minulého týdne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičení 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 45/8, U 46/1-2, kopie – viz níže 

– kopie – křížovka – In My Free Time – viz níže 

– PS 38/1, 2 

– podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=PXdpP7MwJ4E 

– zápisy do sešitu – Present simple – questions + Present simple – short answer – viz níže 

– U 47/3b – doplň do otázek Do nebo Does 

– PS 38/3 

– PS 39/4 

– 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 – NOVÉ – květnové číslo – můžeš si přečíst a třeba i poslechnout z časopisu 

https://www.bridge-online.cz/casopis-play/play-may-june-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 45/8 

Pavel plays ice hockey. 

He doesn’t play football. 

He watches football on TV. 

He goes skiing. 

He doesn’t play the guitar or the piano. 

He listens to music on an MP3 player. 

 

Chinda plays the violin. 

She goes to dance class. 

She doesn’t play tennis. 

She goes swimming. 

She collects badges. 

She plays computer games. 

 

U 46/1 

1 Her grandfather 

2 Because he always catches the ball. 

 

 

U 46/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kopie 

 

 

 

 

 

 



Kopie – křížovka 

 



Zápisy 

 

PRESENT SIMPLE – QUESTIONS 

(PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – OTÁZKY) 

- používáme, když se něco opakuje nebo trvá pořád 

- tvoření: 

 DO 

(Wh…)   + +   PODMĚT   +   INFINITIV SLOVESA   +   zbytek věty   ? 

 DOES 

 

- POZOR – ve 3. osobě jednotného čísla (on, ona, ono) NENÍ u slovesa koncovka –S (je totiž 

„schovaná“ v pomocném does) 

- (Wh…) znamená tázací zájmena (where – kde, when – kdy, how – jak, …), která v otázce mohou, 

ale nemusí být 

- časování si ukážeme např. na slovese play (hrát) 

Do I play tennis? 

Do you play tennis? 

Does he play tennis? 

Does she play tennis? 

Does it play tennis? 

Do we play tennis? 

Do you play tennis? 

Do they play tennis? 

 

 

- př.: When do you get up? (Kdy vstáváš?) 

 Does Peter get up at six o’clock? (Vstává Petr v šest hodin?) 

 Do we take the bus to school? (Jezdíme do školy autobusem?) 

 Where does Sue go by car? (Kam jezdí Sue autem?) 

 Do they play football? (Hrají fotbal?) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENT SIMPLE - SHORT ANSWER 

(PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – KRÁTKÁ ODPOVĚĎ) 

- používáme, když na otázku odpovím ANO nebo NE 

 

- tvoření: 

 
 I 

 you he 

Yes,  we do. Yes,  she does. 

 you it 

 they 

 

 I 

 you he 

No,  we don’t. No,  she doesn’t. 

 you it 

 they 

 

 

 


