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

 
TÝDEN: 15. června – 19. června 2020 
 
Milé děti, moc vás zdravím a musím vás zase pochválit, jak doma pracujete. 😊"#$%  Tento týden se budete 
ještě učit novou látku, ale už i hodně opakovat.  😊"#$% A co nás čeká? V českém jazyce pokračujeme v 
číslovkách. Budeme se učit skloňovat číslovky základní.  😊"#$% V matematice budeme hlavně opakovat a 
zkusíte si násobit a dělit desetinná čísla čísly přirozenými.  😊"#$% V anglickém jazyce pokračujeme v lekci 5. 
Čekají nás slovíčka TOWN a překlad vět.  😊"#$% Ve vlastivědě už nás čeká poslední kraj, a tím je Zlínský kraj. 
Také odpovíte na pár otázek, které se budou týkat našeho kraje.  😊"#$% V přírodovědě jsme už probrali 
všechny soustavy. A abyste si všechno pěkně zopakovali, bude vaším úkolem zpracovat několik otázek. 
Přeji vám, ať se vám práce daří i tento týden, ještě vydržte, za chvíli budou prázdniny a vy si konečně 
odpočinete.  😊"#$%  
 
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 15. června😊"#$% 
Uč. str. 113/ tabulka (přečti si znovu tabulku číslovky DVA, OBA, DVĚ, OBĚ) 
Uč. str. 113/cv. 1 – do sešitu (pracuj podle tabulky J) Šest děleno dvěma jsou tři. 
 
PS – dokončit str. 23 
 
Úterý 16. června 😊"#$%  
Uč. str. 113/cv. 2 – napsat do sešitu (Číslo osm je dělitelné dvěma, čtyřmi.) - 
Cvičení mi pošli J 
 
Pravopisníček str. 39 (Cvičení udělej sám a pak si oprav podle klíče. Napiš si 
počet chyb.) 
 
Středa 17. června 😊"#$% 
 
Uč. str. 114/ tabulka PAMATUJTE – opiš si do sešitu + tabulka Letopočty 
čteme …. , také opiš do sešitu 
Uč. str. 114/cv. 5 (ústně) – Osm set šedesát tři 
 
Zapiš do sešitu tyto číslovky slovy – 28, 152, 17, 45, 860, 785., 1947, 555, 7x, 
50x, 2366, 21., 3333 Cvičení mi pošli J 
 
Pravopisníček str. 51 
 
Čtvrtek 18. června 😊"#$% 
Uč. str. 115/cv. 3 (určete druhy číslovek, potom utvořte dvojice slov a dejte je do vět, 
druhy číslovek i věty zapište do sešitu) Např. Několik psů 
 
PL za úkolníčkem 
 
 



Pátek 19. června 😊"#$% 
PS str. 24, 25 – celá 
 
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. 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!!! 😊"#$% 
 
Skupina paní učitelky Bělaškové: 
 
CELÉ ZADÁNÍ JE NÍŽE. 
 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Pondělí 15. června 😊2345 
Opakování 
PS str. 19/cv. 1 
PS str. 20/cv. 1, 2 
Pokud jste si pracovní sešit nevyzvedli, spočítejte do sešitu 2 libovolné cvičení 
z učebnice matematiky. J  
 
Uč. str. 78/cv. 27 (do sešitu) 
 
Úterý 16. června 😊2345 
Početník 2 str. 27 
PS str.  21/2, 3 – Aritmetický průměr (přečti si tabulku – už jsme dělali) 
PS str. 22/1 
PS str. 23, 24 
 



Středa 17. června😊2345 
Násobení desetinných čísel číslem přirozeným 
https://www.youtube.com/watch?v=rporSOcjHDU – podívej se na násobení desetinných 
čísel číslem přirozeným 
https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY (stačí se podívat do 3:05 min) 
Početník 2 str. 28 
Početník 2 str. 29 
 
Čtvrtek 18. června 😊2345 
Početník 2 str. 30 (zkus si vypočítat písemné dělení desetinných čísel. 
Počítáme stejně jako s celými čísly, jen ve výsledku oddělíme desetinnou 
čárkou stejný počet desetinných míst jako v dělenci.) Např. 34,8 : 6 = 5,8 
 
Početník č. 2 str. 31, 32 
 
Pátek 12. června 😊2345 
PS str. 32/cv. 1, 2 
PS str. 33 celá 
PS str. 34 celá 
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Postupně si vypracovávejte otázky z učebnice na str. 72. Odpovědi na otázky mi 
pošli do 23. 6. 2020 😊"#$% 

 
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 poslední kraj."#$% 
Zlínský kraj 
Krajským městem je město ……… 
Další větší města: …………………,………………,…………….,………….. 
Poloha: ……………………………………. 
Povrch: krajina je převážně ……….. Západní část – Chřiby, zasahuje sem 
Dolnomoravský úval. Na východě jsou Bílé ………., které přecházejí v Javorníky a 
Moravskoslezské Beskydy. 
Vodstvo – největší řekou je ………………… K jejím přítokům patří Bečva, ……….. a 
Olšava. Na území kraje se nacházejí nejvýznamnější moravské lázně ……………….. 
Zemědělství – brambory, len, oves. V oblasti zvané Moravské Slovácko – vinná 
réva. Horské louky a pastviny jsou vhodné k …………... 
Průmysl – ložiska stavebních materiálů štěrkopísku, stavebního kamene a ………. 
... Průmysl strojírenský a gumárenský, potravinářský a dřevozpracující. 
 
Pod zápis napiš odpovědi na tyto otázky: 

1. Napiš alespoň tři zajímavosti o našem městě. 
2. Které vrchy musíme přejet, cestujeme-li z Brna do Uherského Hradiště. 

Jak se nazývá hrad, který se tyčí na této trase? 
3. Nedaleko Zlína leží potravinářské středisko Vizovice. Který výrobek je 

proslavil? Jaké slavnosti se tu každoročně konají? 
4. Jaké známé osobnosti jsou spojené s naším krajem.  Napiš o nich nějaké 

údaje (alespoň 3). 
5. Jaké historické památky se nachází na území našeho kraje? 

Odpovědi na otázky mi pošli ke kontrole do 23. 6. 2020 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. "#$% 



 

 

  



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 MI NĚKTEŘÍ NEPOSLALI ZADANÁ CVIČENÍ!!! 

 

 

Pokud máš možnost, kopie vytiskni. Pokud ne, piš do sešitu.  

učebnice = U, pracovní sešit = PS 

 

– zkontroluj si řešení z minulého týdny – U 52/2 – Edward is Amy’s teddy bear. 

– křížovka na předložky – viz níže 

– U 53/3b – podívej se na obrázky a napiš, kde je Edward 

– U 53/4a – podívej se na obrázek pokoje Amy ve cv. 1; napiš věty, kde jsou dané věci 

– U 53/5a – poslouchej, kde jsou věci; přiřaď věci k místům 1-7; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_2

6.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 53/5b – piš věty o věcech; příklad je modře v učebnici 

– PS 42/1-3 

– PS 43/5-7 

– PS 44/1 

– uč se slovíčka 5. lekce – 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 
Křížovka 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


