
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 8. června 2020 – 12. června 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 12. 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 dvanáctou část naší Domškolácké výuky a první netradiční 
druhý 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. 

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 probírat číslovky a procvičovat učivo 
5. ročníku. 

Pondělí 8. 6. 2020  
1. učebnice str. 114/cv. 4 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 114/ přečíst modré tabulky 
3. PS str. 24/cv.3 
4. PS str. 19/cv.3 
5. Pracovní list č.1- cv. 38  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 9. 6.  2020 
1. učebnice str. 115/ cv. 2a) - napsat do sešitu 
2. PS str. 39/cv. 5c) 
3. PS str. 39/cv.6 
4. Pracovní list č.2 - cv. 39-a), b)- 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 10. 6. 2020 
1. učebnice str. 115/ cv. 3 - napsat do sešitu 
2. nové učivo příslovce - https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk 

- podívejte se na video 
3.  PS str. 25/cv. 1,2,3 

Čtvrtek 11. 6. 2020 
1. učebnice str. 115/ cv.1a) - napsat do sešitu, b) - říct ústně 
2. https://www.youtube.com/watch?v=5_vtO5HNhJU - podívat se na 

video 
3. PS str. 25/cv. 1,2 
4. Pracovní list č.3 - cv. 42 - 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 12. 6. 2020 
1. učebnice str. 119/ modré tabulky - základní větné členy 
2. https://www.youtube.com/watch?v=MZrHi85X2rU- podívej se na video 
3. PS str. 26/cv.1 
4. učebnice str. 119/cv. 1 - napsat do sešitu  

Sloh - středa 10. 6.  
1. učebnice str. 117/ modrá tabulka - přečíst 
2. učebnice str. 118/ modrá tabulka - přečíst 
3. Vyplnit podací lístek - je v učebnici na str.118 nebo na konci textu

https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk
https://www.youtube.com/watch?v=5_vtO5HNhJU
https://www.youtube.com/watch?v=MZrHi85X2rU


 Plán domácí výuky od 8. 6. do 12. 6. 2020 - 
Anglický jazyk V. A 

Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 54, cv. 2 

Pokoje: 

1. bedroom  2. bedroom  3. bathroom  4. 
bedroom  

5. kitchen  6. dining room  7. hall, 8. toilet 
 9. living room 

Učebnice str. 54, cv. 5 

1.  There is a television in the living room. 

2. There are four rooms upstairs. 

3. There isn´t a bathroom downstairs. 

4. There are three bedrooms. 

5. There is a toilet under the stairs. 

6. There are two people in the kitchen. 

7. There is one person in the dining room. 

8. There is a computer in the dining room. 

9. There is a car in the garage. 

10. There are two bikes in the garden. 

Pracovní sešit str. 44, cv. 1 

1. bedroom   8. desk 

2. bathroom   9. wardrobe 

3. living room   10. shower 

4. hall    11. chest of drawers 

5. kitchen   12. bed 

6. dining room   13. phone 

7. garden   14. television 

    15. door 

ANGLIČTINA 

*  



 16. table 

    17. chair 

    18. window 

Zopakuj si slovíčka 5a, 5b a  uč se  slovíčka 5c, 5d. 

Tento týden budeme pokračovat v práci v lekci 5. Budeme procvičovat 
vazbu THERE IS, THERE ARE a podíváme se do města - TOWN 

Procvičování: There is, there are a slovní zásoba 

Pracovní sešit  

str. 45, cv. 2 – podívej se na obrázek na str. 44 a doplň do vět There is 
nebo There are 

str. 45, cv. 3 – prohlédni si obrázek a do textu doplň tvary slovesa TO BE: 
IS, ISN´T, ARE, AREN´T 

str. 45, cv. 4 – napiš věty, kde obvykle děláš tyto činnosti – zopakuješ si 
tak místa v domě 

Nová slovní zásoba: Town 

Učebnice str. 56, cv. 1 – prohlédni si obrázky a místa v Amyně městě. 
Pokud máš možnost, můžeš si slovíčka poslechnout na: http://
fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/
Project_1_Third_Edition_CD2_Track_33.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Pracovní sešit str. 46, cv. 1 – doplň anglické slovíčko k těmto místům 

Pracovní sešit str. 46, cv. 2 – prohlédni si obrázek města a na str. 47 
vytvoř otázky Is there...? Are there...? a odpověz na ně 

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 si 
znovu procvič v části Vocabulary: Exercise 1: Parts of a house a Exercise 
2: Furniture a v části Grammar: Exercise 1: Prepositions of place a 
Exercise 2: There is / There are. 
Také hraj hry v Games v lekci 5, 4, 3, 2 a 1. 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs


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 – Uč. str. 53/cv. 5 – popiš obrázek 

1. a pen, 2. a mobile phone, 3. a CD, 4. a watch, 5. a book, 6. a 
bag, 7. an umbrella) 

Úkol č. 2   - vyznač si slovíčka 5B (vzadu v pracovním sešitě) 
  
Úkol č. 3 - přečti si dopis v uč. na str. 54 a napiš do sešitu str. 54/cv. 5 
Úkol č. 4 – PS str. 44, 45 
Úkol č. 5 – učit se slovíčka U5 A, B 

Neustále se můžete zlepšovat a zdokonalovat na https://

www.umimeanglicky.cz/    

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

mailto:fojtikova@9zszlin.cz
https://www.umimeanglicky.cz/


MATEMATIKA 

1 2 3 

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

Pondělí 8. 6. 2020 
1. Početník 2 str. 36/cv. 1 
2. učebnice str. 111/cv.8,9 - napsat do sešitu 
3. PS 3. díl str. 6/cv.2 
4. Pracovní list matematika - je na konci textu - cv. 72,73 

Úterý 9. 6. 2020 
1. PS 3. díl  str. 6/cv.3 
2. Početník 2 str. 36/cv. 2 
3. učebnice str. 114/cv. 31,32 - napsat do sešitu 
4. učebnice str. 112/cv. 16,17 - napsat do sešitu 
5. pracovní list - je na konci textu - cv.75 

Středa 10. 6. 2020  
1. učebnice str. 114/cv. 31,32 - napsat do sešitu 
2. Početník 2 str. 36/cv.3 
3. Početník 2 str. 30/ cv. 1  - 1.sloupec - dělení desetinných čísel číslem 

přirozeným 
4. PS 3. díl str. 10/cv. 1,2 

Čtvrtek 11. 6. 2020 - geometrie 
4. PS 3. Díl str. 41/cv. 1,2,3 
5. Početník 2 str. 38/celá 

Pátek 12. 6. 202 
1. učebnice str. 117/cv. 10 
2. Početník 2 str. 30/cv.1 - 2.sloupec 
3. PS 3.díl str.5/cv.1,3 

Úterý 9. 6. 2020  
1. učebnice str. 73/ přečíst ( po nadpis Průmysl) 
2. zápis: 
ČLOVĚK ZPRACOVÁVÁ VÝROBKY 

- k výrobě výrobků jsou zapotřebí suroviny 
- suroviny poskytuje živá i neživá příroda 
- výroba se uskutečňuje v dílnách, podnicích, průmyslových 

závodech 

Pátek 12. 6. 2020 
1. učebnice str. 73/74 přečíst ( po nadpis - Člověk přijímá informace) 
2. zápis: 
PRŮMYSL 

- výroba je základem průmyslu, probíhá v průmyslových závodech( k 
výrobě potřebují suroviny, energii a řada i vodu) 

- při výrobě některých výrobků může dojít k znečištění životního 
prostředí

PŘÍRODOVĚDA 

*



 
 
 

Pondělí 8. 6. 2020 
1. uč. str. 45- přečíst 
2. Zapsat zápis: 
EVROPA 

- jsme Evropany a žijeme v Evropě 
- ČR - středoevropský stát 
- ČR sousedí se Slovenskem, Polskem, Německem a 

Rakouskem 
- většina zemí Evropy se připojila k EU 

Středa 10. 6. 2020 
1. učebnice str. 46/47 - přečíst 
2. https://www.youtube.com/watch?v=AtV2EBKyORI podívejte se na video 

o Slovenské republice 
3. zápis: 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

- vznik 1.1.1993 
- hlavní město Bratislava 
- asi 5 milionů obyvatel 
- hornaté území - Vysoké Tatry 
- nejznámější řeky - Dunaj, Váh 
- slovensko je členem EU a NATO 

Odstavce, odsazení, úprava textu.
INFORMATIKA 

-

VLASTIVĚDA                

*

https://www.youtube.com/watch?v=AtV2EBKyORI
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