
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 1. června 2020 – 5. června 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 5. června , poté budou opět aktualizovány. 
S případnými dotazy se na mě obraťte přes elektronickou žákovskou knížku. 
Prosím všechny rodiče, aby se pokusili alespoň 1 krát týdně přihlásit na elektronickou žákovskou 
knížku. Posílám tam důležité informace. 

                                           
Vážení rodiče, milí žáci. Máme za sebou jedenáctou část naší Domškolácké výuky a první netradiční 
týden školní výuky. Celkový dojem z práce dětí doma i ve škole je velmi dobrý. S dětmi ve škole 
pracujeme na materiálech, které jsou zde zadávány. Velmi si vážím práce, kterou jste s dětmi doma 
udělali. Děkuji rodičům za zasílání úkolů z Domškolácké výuky.  

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, jsem ráda, že se touto cestou slyšíme a 
spolupracujeme s dětmi, které jsou doma. 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. 
VE STŘEDU 3. ČERVNA 2020 V DOBĚ OD 14:00 DO 15:00 BUDEME  PŘED ŠKOLOU VYDÁVAT VĚCI, 
KTERÉ DĚTEM ZŮSTALY VE ŠKOLE A DÁLE TAKÉ PRACOVNÍ SEŠIT DO MATEMATIKY ČÍSLO 3. 
VELMI PROSÍM O VYZVEDNUTÍ!!!!! TATO INFORMACE SE TÝKÁ POUZE DĚTÍ, KTERÉ DO ŠKOLY 
MOMENTÁLNĚ NEDOCHÁZÍ. 

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?
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JAZYK ČESKÝ 

A B C 

Tento týden budeme číslovky a procvičovat učivo 5. 
ročníku. 

Pondělí 1. 6. 2020  
1. učebnice str. 111/cv. 5 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 112/ přečíst modrou tabulku 
3. PS str. 22/cv.2  
4. Pracovní list č.1- Druhy číslovek- 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 2. 6.  2020 
1. učebnice str. 112/ znovu přečíst modrou tabulku 
2. učebnice str.112/ cv. 9 a 
3. PS str. 22/cv.3 
4. 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 3. 6. 2020 
1. učebnice str. 112/ cv. 8a,b 
2.  PS str. 22/cv. 5 
3. PS str. 23/cv.3 
4. PS str. 24/cv.2 
5. 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 ) 

Čtvrtek 4. 6. 2020 
1. učebnice str. 113/ modrá tabulka a tabulka skloňování číslovek 

dva, oba 
2. https://www.youtube.com/watch?v=5_vtO5HNhJU - podívat se na 

video 
3. učebnice str. 113/cv. 1 - napsat do sešitu 
4. PS str. 23/cv. 1,5 
5. Pracovní list č.4 - 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 5. 6. 2020 
1. učebnice str. 113/ modrá tabulka a skloňování číslovek tři a čtyři 
2. https://www.youtube.com/watch?v=MZrHi85X2rU- podívej se na video 
3. PS str. 23/cv.2,3 
4. učebnice str. 114/cv. 3 - napsat do sešitu pro číslovku 3, číslovku 4 si říct 

ústně 
5. Pracovní list č.5 - 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 ) 

Sloh - středa 3. 6.  
1. PS str. 24/cv.1 - vyplnit složenku

https://www.youtube.com/watch?v=5_vtO5HNhJU
https://www.youtube.com/watch?v=MZrHi85X2rU


 Plán domácí výuky od 1. 6. do 5. 6. 2020 - 
Anglický jazyk V. A 

Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 53, cv. 3b  

1. Edward is under the bed. 

2. Edward is in front of the chest of drawers. 

3. Edward is in the wardrobe. 

4. Edward is behind the CD player. 

5. Edward is on the bookshelf. 

6. Edward is next to the mobile phone. 

7. Edward is opposite the radio. 

Učebnice str. 53, cv. 4a  

1. The magazines are on the bed.  

2. The chair is in front of the desk. 

3. The bedside table is between the bed and the desk. 

4. The lamp is on the bedside table. 

5. The desk is next to the bedside table. 

6. The spider is under the bookshelf. 

7. The bed is opposite the wardrobe. The bed is opposite the chest of 
drawers. (obě správně) 

8. The bag is in the wardrobe. 

Možné odpovědi na otázky v sešitě English: 

Where is your bed?   It is next to the wall.  

Where is the desk?   It is under the window. 

Where is the wardrobe?  It is opposite the bed. 

Where are your school books?  They are on the desk. 

Where is your mobile phone?  It is next to the computer.  

Where are your toys?   They are on the carpet. 

ANGLIČTINA 

+  



 Where are your shoes?   They are between the bed and 
the chair.  

   

Pracovní sešit str. 42, cv. 2 

2. chair  3. rug  4. teddy bear  5. bed  6. 
CD player 7. poster 

Pracovní sešit str. 43, cv. 5  

3. špatně The chest of drawers is next to the bed. 

4. špatně The football is in the wardrobe. 

5. špatně The box is under the bed. 

6. špatně The rug is under the table. 

7. dobře 

8. špatně The violin is behind the chest of drawers. 

  

Pracovní sešit str. 43, cv. 6  

2. between the chest of drawers 

3. in the wardrobe 

4. on the table 

5. on the bed 

6. in the wardrobe 

Pracovní sešit str. 43, cv. 7 

1. Anna  2. Ben  3. Alison 

4. Tony  5. John  6. Kenny 

Zopakuj si slovíčka 5a, 5b – ústně i písemně a začni se učit slovíčka 5c, 
5d. 

Tento týden budeme pokračovat v práci v lekci 5. Tentokrát se s Amy 
podíváme na celý její dům a zopakujeme si vazbu There is, There are – 
když někde něco je. 



Do sešitu English si opiš nebo nalep tento zápis: 

Vazba THERE IS, THERE ARE  

- používáme ji, když chceme říct, že někde něco je.  

Tvar:  

There is a/an + jednotné číslo + kde  There are + množné 
číslo + kde 

There is a TV in my room.   There are books on the 
shelf.  

Kladné věty: 

There is a table in the kitchen.  There are two girls in the 
picture. 

V kuchyni je stůl.    Na obrázku jsou dvě holky. 

Záporné věty: 

There isn’t a garden there.   There aren’t two 
bathrooms upstairs. 

Tady není zahrada.    Nahoře nejsou dvě 
koupelny. 

Otázka: 

Is there an armchair in your room?   Are there curtains in 
the living room? 

Yes, there is.  / No, there isn´t.  Yes, there are.  /  
No, there aren’t.  

Je v tvém pokoji křeslo?   Jsou v obývacím pokoji 
záclony? 

Ano, je.  /   Ne, není.    Ano, jsou.   /  Ne, 
nejsou 

A teď procvičování: 

Učebnice str. 54, cv. 2 – přečti si text o domě Amy, prohlédni si obrázek a 
do sešitu English napiš, které místnosti v jejím domě jsou označeny čísly 
1 - 9. 

Např. 1. bedroom 



Učebnice str. 54, cv. 5 – podle obrázku domu Amy do sešitu English doplň 
věty. Použij vazbu There is, There are, There isn´t, There aren´t a 
správné místo. 

Např. 1. There is a television in the living room. 

Pracovní sešit str. 44, cv. 1 – popiš dům na obrázku. K číslům 1 – 7 napiš 
místnosti a místa, k číslům 8 – 18 napiš nábytek a předměty 

  

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 znovu v části Vocabulary: Exercise 1: Part sof a house a 
Exercise 2: Furniture a v části Grammar: Exercise 2: There is / There are. 

Také můžeš hrát hry v Games. 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e- 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 

Skupina paní učitelky Střelcové: 
Úkol č. 1 – Vymysli ke každé osobě (I, you, he, she, it, we, you, they) 
jednu větu v přítomném čase prostém. 
Úkol č. 2                  U5 – Places 
Vypsat si do sešitu AJ předložky ze str. 52/3a 
Uč. str. 53/3b – napsat 7 vět Where´s Edward 

Úkol č. 3 
PS str. 43 

Neustále se můžete zlepšovat a zdokonalovat na https://

www.umimeanglicky.cz/    

(najdete zde nejrůznější hry, doplňovačky a procvičování na známá témata) ZKUS TO!!! 😊  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:fojtikova@9zszlin.cz
https://www.umimeanglicky.cz/


MATEMATIKA 

1 2 3 

V matematice budeme tento týden procvičovat učivo a 
začneme se učit násobení desetinných čísel číslem 
přirozeným. 

Pondělí 1. 6. 2020 
1. Početník 2 str. 29/cv. 2 
2. Početník 2 str. 31/cv. 2a,b 
3. učebnice str. 145/cv.7 - napsat do sešitu 
4. PS str. 54/cv.1 

Úterý 2. 6. 2020 
1. PS str. 54/cv.2 
2. Početník 2 str. 31/cv. 2 c,d 
3. učebnice str. 142/cv. 27 - napsat do sešitu 
4. učebnice str. 118/cv. 16 - napsat do sešitu 

Středa 3. 6. 2020  
1. učebnice str. 142/cv.21 napsat do sešitu 
2. učebnice str. 126/cv. 35 - napsat do sešitu 
3. Početník 2 str. 32/ cv. 1 a, b 
4. PS str. 54/cv. 3 

Čtvrtek 4. 6. 2020 - geometrie 
1. https://www.youtube.com/watch?v=aNVI3ZUUZoA - podívej se na video 
2. učebnice str. 79/cv. 1,4,5 
3. Početník 1 str. 35/cv.1,2 

Pátek 5. 6. 2020 
1. https://www.youtube.com/watch?v=rporSOcjHDU - podívej se na video o 

násobení desetinných čísel číslem přirozeným 
2. učebnice str. 112/cv. 13 - napsat do sešitu 
3. Početník 2 str. 28/cv. 1,2 
4. Početník 2 str. 32/cv. 1 c,d 
5. učebnice str. 66/cv. 42

Úterý 2. 6. 2020 a pátek 5. 6. 2020 
Tento týden budeme věnovat projektu, který by měl trvet dvě 
vyučovací hodiny. 
Vyber si jednu ze soustav - kostru, svalovou, oběhovou, trávicí, 
vylučovací, kožní, nervovou, smyslovou nebo rozmnožovací 
soustavu. Jakkoliv tuto soustavu zpracuj ( na volný list, do sešitu na 
počítači jako prezentaci)Např. Můžeš namalovat člověka, danou 
soustavu a orgány popat + napsat jejich funkci. 
Můžeš napsat i zajímavosti, které zjistíš.

PŘÍRODOVĚDA 

+

https://www.youtube.com/watch?v=aNVI3ZUUZoA
https://www.youtube.com/watch?v=rporSOcjHDU


Pondělí 1. 6. 2020 
1. uč. str. 43- přečíst 
2. Zapsat zápis: 
ČESKÁ REPUBLIKA 

- je průmyslově vyspělý stát 
- těží se zde - uhlí, vápenec, kaolin 
- světoznámá je výroba skla, porcelánu, české pivo, automobily 
- v ČR sjou vhodné podmínky pro zemědělství 

Středa 3. 6. 2020 
1. učebnice str. 44 - přečíst 
2. https://www.youtube.com/watch?v=iZ3qm2bbE1E- podívejte se na video 

o EU 
3. zápis: 
ČR patří například do těchto organizací Evropská unie EU, NATO, 
OSN a dalších 
EU - společenství evropských zemí, kde hlavním cílem těchto zemí 
je spolupráce. ČR je v EU od 1. 5. 2004. Měnou je 1 euro, základním 
symbolem je vlajka.  
Brusel - sídlo významných institucí v EU.  

Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

+

INFORMATIKA 

1

https://www.youtube.com/watch?v=iZ3qm2bbE1E
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