
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 15. června 2020 – 19. června 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou na období do 19. 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 třináctou část naší Domškolácké výuky a třetí netradiční týden 
školní výuky. Celkový dojem z práce dětí doma i ve škole je výborný. 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. Oceňuji také práci a zodpovědný přístup dětí, které 
chodí do školy.  

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. Děkuji dětem, že se stále na Skype hlásí a pracují s námi, co 
jsme ve škole. Je fajn, že se děti touto cestou mohou slyšet, i když společně nemohou být ve škole. 

 Prosím rodiče dětí, kteřé zůstávají v Domškolácké výuce, aby mi i nadále práce dětí posílali.  

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 podmět a přísudek a 
procvičovat učivo 5. ročníku. 

Pondělí 15. 6. 2020  
1. učebnice str. 120/cv. 5 - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 120/ přečíst modrou tabulky 
3. PS str.26/cv.2 

Úterý 16. 6.  2020 
1. učebnice str. 120/ cv. 8a, b) - napsat do sešitu 
2. učebnice str. 120 - přečíst modrou tabulku 
3. PS str. 26/cv. 3a) 

Středa 17. 6. 2020 
1. učebnice str. 121/ cv. 3 - napsat do sešitu + vyhledat podmět a přísudek 
2. nové učivo vyjádřený a nevyjádřený podmět-https://www.youtube.com/

watch?v=TxhiNdca8NU - podívejte se na video 
3.  PS str. 27/cv. 1 

Čtvrtek 18. 6. 2020 
1. učebnice str. 122/cv. 3 a,b) - napsat do sešitu 
2. PS str. 27/cv. 2 
3. PS str. 40/cv.12 

Pátek 19. 6. 2020 
1. učebnice str. 122/cv. 7 - napsat do sešitu 
2. PS str. 122/cv.7 

Sloh - středa 17. 6.  
1. Těšíme se na prázdniny - děti vytvoří vyprávění (10 vět) nebo 

namalují komiks ( 6 obrázků)

https://www.youtube.com/watch?v=TxhiNdca8NU


 Plán domácí výuky od 15. 6. do 19. 6. 2020 
- Anglický jazyk V. A 

Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Pracovní sešit  

str. 45, cv. 2 

1. There is   5. There is 

2. There is   6. There is 

3. There are   7. There are 

4. There are   8. There is 

str. 45, cv. 3 

1. is  2. are  3. is  4. is  5. isn´t 

6. is   7. isn´t  8. are 

str. 45, cv. 4 – možné věty 

2. I watch DVDs in my bedroom. 

3. I have dinner in the dining room. 

4. I read magazines in my bedroom. 

5. I brush my teeth in the bathroom. 

6. I do my homework in my bedroom. 

7. I have a bath in the bathroom. 

8. I listen to music in the living room. 

str. 46, cv. 1 

2. post office  3. café  4. bank  5. hospital 
 6. church 

7. bus stop  8. train station 

  

str. 46/47, cv. 2 

ANGLIČTINA 

*  



 3. Is there a park?  Yes, there is. 

4. Is there a church?  Yes, there is. 

5. Is there a swimming pool?  No, there isn´t. 

6. Are there two bus stops?  Yes, there are. 

7. Are there two sports shops?  No, there aren´t.  

Procvič si slovíčka 5c, 5d 

Vylušti křížovku: 

!  
Across - rovně    Down - dolů 
2. kostel    1. blízko, u 
8. plavecký bazén   2. kino 
9. náměstí    3. nemocnice 
     4. malovat 
     5. najít 
     6. mluvit 
     7. pošta 



Tento týden budeme pokračovat v práci v lekci 5. Procvičíme si předložky 
a zopakujeme si sloveso CAN – moc, umět. 

Procvičování: Předložky – prepositions 

Učebnice  

str. 52, cv. 3a – podívej se na předložky. Vzpomínáš si, co znamenají 
česky? 

Pracovní sešit  

str. 47, cv.3 – podívej se na obrázek na str. 46 a do vět doplň správnou 
předložku ze zadání: in front of, behind, between, opposite nebo next to. 

Sloveso CAN – moci, umět  

Vzpomínáš si na tvary? Tady je krátké připomenutí: 

Věta kladná 

I can speak English.   Ann can sing. 

Já umím mluvit anglicky. Ann umí zpívat. 

Věta záporná 

I can´t play the trumpet. Tom can´t swim. 

Já neumím hrát na trubku. Tom neumí plavat. 

Otázka 

Can you play ice hockey?  Yes, I can. X  No, I can’t. 

Umíš hrát hokej?   Ano, umím. X Ne, neumím. 

Can Jack draw?   Yes, he can.  X  No, he can’t. 

Umíš Jack kreslit?   Ano, umí.  X  Ne, neumí. 

A teď procvičování: 

Pracovní sešit 

str. 48, cv. 1 – podívej se na obrázky a napiš, co tito lidé umí nebo neumí 

str. 49, cv. 4 – napiš pravdivé věty o sobě. Co umíš nebo neumiš? 



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 
procvič  v části Grammar: Exercise 4: can or can´t a Exercise 5: can: 
questions and short answers.  
Také hraj hry v Games v lekci 5, 4, 3, 2 a 1. 

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. 55/cv. 6 a  – POZOR – nová slovíčka (měli byste je mít 
zatrhnuté ve slovníčku) 
Uč. str. 55/cv. 6 b (do sešitu) – piš věty s novými slovíčky podle str. 54 
Úkol č. 2   - vyznač si slovíčka 5 C do slovníčku – HER TOWN – podle uč. 
str. 56 
Úkol č. 3 -  PS str. 46, 47 
Úkol č. 4 – Zopakuj si!!!!  Následující věty přelož do sešitu: 
Pod mou postelí jsou knihy. 
My máme nový sporák. 
Moje maminka nespí v ložnici. 
Moji bratři si dělají domácí úkoly v kuchyni. 
V naší koupelně je velké zrcadlo. 
Hrajeme si (my) na zahradě každý den. 
Moje sestra má pokoj naproti jídelny. 
Nesnídám v kuchyni. 
Ve skříni je moje oblečení. 
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 dělení desetinných čísel číslem 
přirozeným. 

Pondělí 15. 6. 2020 
1. Početník 2 str. 37/cv. 1 
2. učebnice str. 133/cv.45,46 - napsat do sešitu 
3. PS 3. díl str. 19/cv.2 
4. PS 3. díl str. 32/cv. 9 
5. Vypočítej do sešitu: 
75,5 : 5=               86,4 : 6=               49,24 : 2=               157,45 : 5= 

Úterý 16. 6. 2020 
1. PS 3. díl  str. 20/cv.2 
2. PS 3. díl str. 32/cv.10 
3. Početník 2 str. 37/cv. 2 
4. učebnice str. 131/cv.30,31 - napsat do sešitu 
5. Vypočítej do sešitu: 
41,8 : 2=            73,5 : 3=             185,72 : 4=                 286,55 : 5= 

Středa 17. 6. 2020  
1. učebnice str. 128/cv. 5 - napsat do sešitu 
2. Početník 2 str. 37/cv.3 
3. učebnice str. 131/cv. 34 - napsat do sešitu 
4. PS 3. díl str. 32/cv. 11,12, 13 

Čtvrtek 18. 6. 2020 - geometrie 
4. PS 3. díl str. 42/cv. 5,9,10 
5. učebnice str. 155/cv. 15,16 

Pátek 19. 6. 2020 
1. učebnice str. 112/cv. 14,15 
2. učebnice str. 141/cv. 16 - jen vypočíat 
3. Početník 2 str. 37/cv. 4 
4. PS 3.díl str.33/cv. 3, 6 

Úterý 16. 6. 2020  
1. učebnice str. 74/ 75přečíst 
2. Do sešitu vypiš, která zařízení sám/a používáš ( můžeš nakreslit i 

obrázek 

Pátek 19. 6. 2020 
1. učebnice str. 76/77 přečíst  
2. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/

211563230150013-jednoduche-stroje/ - podívej se na video ( je 
složitější, ale ukazuje jednoduché stroje :-), vzorečky pro nás nejsou 
podstatné)) 

3. vypiš do sešitu názvy jednoduchých strojů a nakresli k nim jednoduché 
obrázky podle učebnice.

PŘÍRODOVĚDA 

*

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150013-jednoduche-stroje/


 
 
 

Pondělí 15. 6. 2020 
1. uč. str. 48/49- přečíst 
2. video o Polsku - https://www.youtube.com/watch?v=vafvHBFrPDs - 

nenechte se odradit začátkem :-) 
2. doplň zápis: 
POLSKO 

- hlavní město: 
- úřední jazyk: 
- povrch země tvoří převážně: 
- polské řeky ústí do: 

Středa 17. 6. 2020 
1. učebnice str. 50/51 - přečíst 
2. https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg - podívejte se na 

video o Německu 
3. doplň zápis: 
NĚMECKO 

- hlavní město: 
- počet obyvatel: 
- povrch: 
- vodstvo: 
- úřední jazyk: 
- průmysl: 

Odstavce, odsazení, úprava textu.

VLASTIVĚDA                

*

INFORMATIKA 

,

https://www.youtube.com/watch?v=vafvHBFrPDs
https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg


 

 

 

 

 


