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

 
TÝDEN: 8. června – 12. června 2020 
 
Milé děti, moc vás zdravím a chválím vás za vaši práci doma. 😊"#$%  Tento týden toho taky bude více, ale vy 
už víte, jak si práci rozložit, abyste vše v pohodě zvládli. 😊"#$%. A co nás ještě čeká? V českém jazyce opět 
zájmena a čeká nás nový slovní druh, a tím budou číslovky. Čeká vás také opakování přídavných jmen a 
sloves. 😊"#$% V matematice se stále věnujeme desetinným číslům.  A budeme opět opakovat početní operace 
s přirozenými čísly. A zase se budeme zabývat obsahy a budeme se učit převádět jejich jednotky. 😊"#$% 
V anglickém jazyce pokračujeme v lekci 5. Podíváme se na slovíčka U5 B a zopakujeme si vazbu there 
is/are. 😊"#$% Ve vlastivědě to opět budou kraje dva, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj.  Zápisy si 
doplníte a opíšete do sešitu. 😊"#$% V přírodovědě se budeme věnovat nervové soustavě a poslední na řadě 
bude rozmnožovací soustava. A příští týden vás čeká několik opakovacích otázek z vlastivědy a 
přírodovědy. 😊"#$% 
Přeji vám, ať se vám práce daří i tento týden a ať máte stále pěkné dny.  😊"#$%  
 
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 8. června😊"#$% 
Opakování přídavných jmen 
Přepiš si do sešitu a doplň: 
Svatoplukov -   synové                                     Krokov -    dcery 
Erbenov -     básně                                            Petrov -   křečci 
Foglarov -     hrdinové                                      perliv -     nápoj 
Tylov -    divadelní hry                                      zuřiv -    souboj 
Ladov -    veselé obrázky                                 otcov -    přátelé 
Dvořákov -    Slovanské tance                         mil -    přátelé                 
Smetanov -   Braniboři v Čechách                  namrzl -    sníh 
Trnkov -    loutkové hry                                    Karlov -   psi            cvičení mi pošli 😊"#$% 
 
Opakování zájmen 
Uč. str. 107/cv.3 (My se toho nebojíme a co vy?) 
PS str. 39/cv. 5 
 
Úterý 9. června 😊"#$%  
ČÍSLOVKY 
Uč. str. 110 – opiš si do sešitu oba rámečky 
Uč. str. 110/ cv. 3 a) – vypiš si do sešitu 
PS str. 21/cv. 1 
 
 
 
 
 



 
Středa 10. června 😊"#$% 
ČÍSLOVKY 
Napiš si do sešitu – DRUHY ČÍSLOVEK 
Základní – odpovídají na otázku Kolik? 

• určité (např. jeden, dva, sto) 
• neurčité (např. několik, kolik, mnoho, málo) 

Řadové – odpovídají na otázku Kolikátý? 
• určité (např. první, druhý, stý) 
• neurčité (např. několikátý, kolikátý, tolikátý) 

Druhové – odpovídají na otázku Kolikerý? 
• určité (např. dvojí, dvoje, troje) 
• neurčité (např. několikery, několikerý, kolikerý) 

Násobné – odpovídají na otázku Kolikrát, kolikanásobný? 
• určité (např. jednou, dvakrát, stokrát) 
• neurčité (např. několikrát, mnohokrát, několikanásobný) 

 
Uč. str. 111/cv. 4a – ústně 
Uč. str. 111/cv. 5 – do sešitu (Nejdelší pochod ….) – vypiš jen číslovky a urči jejich druh 
PS str. 38/cv. 4 (cvičení si zkontroluj vzadu v PS v klíči a chybná slova si vypiš do sešitu) 
 
Čtvrtek 11. června 😊"#$% 
Opakování sloves – urči u sloves osobu, číslo, způsob a čas. 
Odletěli, vypočítal jsem, neběhejme, posluž si, budou hrát, složili, napsali by, 
nezaspím, otočili byste, nekřičte, zaspali bychom, odebereme se, zatočí, usnuli byste. 
Cvičení mi pošli 😊"#$% 
 
PS str. 21/cv. 2 
Uč. str. 112/ přečti si tabulku 
PS str. 22/cv. 1,2,3 
(POZOR! jak píšeme číslovky: Např. 35 – třicet pět, 127 – sto dvacet sedm, 50 – padesát 
atd.) 
 
Pátek 12. června 😊"#$% 
PS str. 22/cv. 4 – cvičení přepiš do sešitu, číslovky nahraď slovy (cvičení mi pošli 😊"#$%) 
PS str. 22/cv. 5 
Uč. str. 113 – opiš si do sešitu tabulku – SKLOŇOVÁNÍ DVA, OBA, DVĚ, OBĚ 
PS str. 23/cv. 1, 2 
 
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: 

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

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Pondělí 8. června 😊./01 
Opakování desetinných čísel 
Uč. str. 153/cv. 4 
Uč. str. 153/cv. 6 a,b 
 
PS č. 3 str. 6 (postupně si dokončuj str. 3, 4, 5) - pokud jste si pracovní sešit 
nevyzvedli, spočítejte do sešitu 2 libovolné cvičení z učebnice matematiky. J  
 
 
Úterý 9. června 😊./01 
Uč str. 150/cv. 2 
Uč. str. 150/cv. 3, 5 (nezapomeň na zápis, výpočet i odpověď) 
Uč. str. 151/cv. 19 
Tato cvičení mi pošli J 
 
PS č. 3 str. 7, 8 (příklady pro bystré hlavičky) – pokud jste si pracovní sešit 
nevyzvedli, spočítejte do sešitu 2 libovolné cvičení z učebnice matematiky. J  
 
 
Středa 10. června😊./01 
Uč. str. 150/cv. 10 
Uč. str. 151/cv. 12, 14 
PS č. 3 str. 9 - pokud jste si pracovní sešit nevyzvedli, spočítejte do sešitu 2 
libovolné cvičení z učebnice matematiky. J  
 
 
Čtvrtek 11. června 😊./01 
Uč. str. 152/cv. 9, 10, 11   Cvičení mi pošli J 
Uč. str.  153/cv. 8, 11 
PS č. 3 – zkus si str. 10 - pokud jste si pracovní sešit nevyzvedli, spočítejte do 
sešitu 2 libovolné cvičení z učebnice matematiky. J  
 



 
Pátek 12. června 😊./01 
Geometrie – Narýsuj čtverec ABCD, a = 72 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah. 
                        Narýsuj obdélník KLMN, k = 56 cm, l = 300 mm. Vypočítej jeho 
obvod a obsah. 
Podívej se na odkaz, jak se převádí jednotky obsahu: 
https://www.youtube.com/watch?v=aNVI3ZUUZoA  
Uč. str. 138/cv. 2  
Početník 1 str. 32, 33, 34, 35    (cvičení ze str. 35 mi pošli ke kontrole J) 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

 
Zápis do sešitu: Nervová soustava 
 
Nervová soustava řídí veškeré dění, které probíhá v lidském těle.  
Nervovou soustavu tvoří: mozek, mícha, nervy. 
 
Řídící centrálou nervové soustavy je mozek a mícha. Ovládají naše myšlení, 
paměť, pohyby i smysly. 
Prostřednictvím nervů mozek s míchou přijímají informace z orgánů z celého 
těla a vydávají nazpět „příkazy“, jak mají jednotlivé orgány pracovat. 
Nervová soustava je nejlépe vyvinutá u člověka. 
Na rozdíl od ostatních živočichů člověk dokáže myslet, dorozumívat se pomocí 
řeči a uvědoměle pracovat. 
 
 

Rozmnožovací soustava 
Všechny živé organismy mají schopnost se rozmnožovat.  
Rozmnožovací soustavu tvoří: pohlavní orgány s pohlavními žlázami. 
Rozmnožovací soustava se liší podle pohlaví. 
U žen ji tvoří – vaječníky, v nichž dozrávají ženské pohlavní buňky – vajíčka. 
U mužů jsou to varlata, v nich se tvoří mužské pohlavní buňky – spermie. 
Ke vzniku života je nutné spojení vajíčka a spermie. Tomuto spojení říkáme 
oplození. 
Po oplození vzniká v těle matky zárodek člověka, velký asi jako špendlíková 
hlavička. Zárodek se vyvíjí 9 měsíců. Po uplynutí tohoto období matka dítě 
porodí. 
  

 
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 čekají kraje dva."#$% 
Olomoucký kraj 
Krajským městem je ……………. 
Velká města: ………, ……….., ………., ………… 
POLOHA – …………………… 
POVRCH – nejvyšší moravské pohoří – H…….  J……..  s  vrcholem P……….. (1491 m n.m.) 
Při řece Moravě se rozprostírá Hornomoravský úval. Nejhlubší propast u nás – 
H……………… p …………… 
VODSTVO – řeka M…….., řeka O………. Dále řeky Desna, Bečva a Haná. Morava odvádí 
vody do …………………… 
ZEMĚDĚLSTVÍ – mírně teplé podnebí a úrodná půda. Pěstuje se zde sladovnický ječmen, 
cukrovka, pšenice, zelenina a ovoce. V podhůří Jeseníků je chladnější podnebí – 
pastevectví, živočišná výroba. Chovají se zde především krávy. 
PRUMYSL – potravinářský průmysl, strojírenské závody, oděvní průmysl (Prostějov) a 
těžba dřeva (pily). 



 
(přečti si uč. str. 28) 
 
 

Moravskoslezský kraj 
Krajským městem je …………. 
Velká města: ………,……….., ……….., ……….., ……….. 
POLOHA – ……………………….. 
POVRCH –  pohoří Hrubý Jeseník, na západě Nízký Jeseník, Moravskoslezské 
Beskydy. 
VODSTVO – řeka O……, do níž se vlévají přítoky …………….., …………………….. 
Řeka Odra odvádí vody do ……………… moře. 
ZEMĚDĚLSTVÍ – brambory, len, oves, chov krav a ovcí. 
PRUMYSL – Ostravsko je jedním z největších průmyslových center republiky. 
Těžba černého uhlí na Karvinsku. Z černého uhlí se vyrábí koks, který slouží jako 
palivo do vysokých pecí v hutích (např. Ostrava). V hutích jsou železárny a 
ocelárny. 
Dále strojírenský průmysl, chemický průmysl, tepelné elektrárny. 
 
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. "#$% 
 
 

 

  



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 47/5a, PS 39/5, 40/1-2, 41/3-4 – viz níže 

– zopakuj si celou 4. lekci – slovíčka i gramatiku 

– zkus si testík – Unit 4 

– zadání viz níže 

– NEBUDE známkovaný – chci vědět, jak si vedeš ;-)  

– piš bez sešitu, učebnice, či jiné nápovědy 

– řešení naskenuj nebo vyfoť a pošli mi ho na e-mail belaskova@9zszlin.cz  

– U 52/1 – podívej se na obrázek; poslouchej a opakuj; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Tr

ack_23.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub (označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj 

ho a vlož do vyhledávače v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– U 52/2 – podívej se na pokoj Amy (ve cv. 1); čti a poslouchej; kdo je Edward?; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Tr

ack_24.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub (označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj 

ho a vlož do vyhledávače v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– zápis – Prepositions of place – viz níže; přepiš si a nakresli si i obrázky 

– U 52/3a – poslouchej a opakuj; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Tr

ack_25.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub (označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj 

ho a vlož do vyhledávače v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– pokud jsi ještě nevyplnil(a), udělej si test ze slovíček 4CD + Culture bez jakékoli pomoci – najdeš ho 

na https://forms.gle/3NxosBRwRrdyejHX8 – NEBUDE známkovaný – chci vědět, jak na tom jsi se slovíčky, a je to 

zpětná vazba i pro Tebe, jak se Ti daří slovíčka učit J  

– uč se slovíčka 5AB – 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 – 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 47/5a 

 
 
 
PS 39/5 

 
 
 
 
 



 
 
40/1-2, 41/3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

České instrukce k testíku: 

1 Podívej se na obrázky Bobovy a Suzyny soboty a napiš věty. Nezapomeň do vět napsat čas. 

2 Napiš otázky k odpovědím. 

3 Napiš o tom, co Ben, Mickie a Millie dělávají. 

4 Ze slov vytvoř otázky. 

 
 
 
 



Testík 

 
 
 
 



Zápis 
 
 

PREPOSITIONS OF PLACE 

(PŘEDLOŽKY MÍSTA) 
 

ON = na John is on the bed. (John je na posteli.) 

IN = v John is in the kitchen. (John je v kuchyni.) 

AT = v John is at home / at school / at the cinema. (John je doma / ve škole / 

v kině.) 

TO = do John goes to school. (John chodí do školy.) 

BETWEEN = mezi (dvěma objekty) The lamp is between the book and the phone. (Lampa je mezi 

knihou a telefonem.) 

OPPOSITE = naproti The lamp is opposite the window. (Lampa je naproti oknu.) 

NEXT TO = vedle The lamp is next to the chair. (Lampa je vedle židle.) 

IN FRONT OF = před The lamp is in front of the mirror. (Lampa je před zrcadlem.) 

BEHIND = za The lamp is behind the CD player. (Lampa je za přehrávačem.) 

UNDER = pod The lamp is under the bed. 

 

 

 

 

 
 
 


