
V. A TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kozánková

TÝDEN: 22. června 2020 – 26. června 2020

INFORMACE PRO RODIČE: 
Zadané úkoly jsou v tomto období poslední, ke kontrole už je posílat nemusíte. 
S případnými dotazy se na mě obraťte přes elektronickou žákovskou knížku. 
Prostřednictvím elektronické žákovské knížky pošlu informace týkající se předávání vysvědčení za 
školní rok 20109/2020. Zatím vím to, že školní roku bude ukončen v úterý 30. 6. 2020. 

                                           
Vážení rodiče, milí žáci. Máme za sebou čtrnáctou část naší Domškolácké výuky a čtvrtý netradiční 
týden školní výuky. Jsem ráda, že celá naše Domškolácká výuka probíhala z mého pohledu poklidně, 
že děti pracovaly s obrovským nasazením a chutí i doma se naučit něco nového. Vím, že velkou 
zásluhu na úspěšném zvládnutí této situace máte vy - rodiče. Tímto ještě jednou děkuji za usílí, které 
jste do práce vložili, za čas, který jste dětem ve školních věcech věnovali. Zvládli jsme společně velkou 
spoustu práce.  
Na příští týden zadávám pouze opakovací úkoly, děti by je měly zvládnout samostaně.  

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 

Pondělí 22. 6. 2020  
1. učebnice str. 140/cv. 6a) - udělat ústně nebo napsat do sešitu 
2. PS str.31/cv. 1( ne - a,b) 

Úterý 23. 6.  2020 
1. učebnice str. 140/ cv. 8a, b) - udělat ústně nebo napsat do sešitu 
2. PS str. 31/cv.2 

Středa 24. 6. 2020 
1. učebnice str. 139/ cv. 2 - udělat ústně nebo napsat do sešitu  
2.  PS str. 31/cv.3 

Čtvrtek 25. 6. 2020 
1. učebnice str. 139/cv. 3 - udělat ústně nebo napsat do sešitu 
2. PS str. 31/cv.4 

Pátek 19. 6. 2020 
1. učebnice str. 139/cv.5 - udělat ústně nebo napsat do sešitu 
2. PS str. 31/cv.5 

Sloh - středa 24.6. 
1. Vytvořte vysvědčení školnímu roku 2019/2020. Můžete mi ho 

předat 30.6.2020 ve škole :-). 
Vymyslete předměty (např. Práce ve třídě a dejte známku) nebo 
napište 5 vět o tomto školním roce.



 Plán domácí výuky od 22. 6. do 26. 6. 2020 
- Anglický jazyk V. A 

Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Křížovka – zdá se, že se úkolníček s křížovkou moc nekamarádí. To je 
mi líto. Doufám, že jste si alespoň přeložili slovíčka 

Across - rovně    Down - dolů 
2. kostel - CHURCH   1. blízko, u - NEAR 
8. plavecký bazén – SWIMMING POOL 2. kino - CINEMA 
9. náměstí - SQUARE   3. nemocnice - 
HOSPITAL 
     4. malovat - PAINT 
     5. najít - FIND 
     6. mluvit – SPEAK  
     7. pošta – POST OFFICE 

Pracovní sešit  

str. 47, cv.3 

1. opposite 

2. in front of 

3. between 

4. behind 

5. in front of 

6. between 

7. behind 

8. next to 

str. 48, cv. 1 

2. Jessica and Alan can´t play tennis. 

3. James can´t draw. 

4. Roger and Philip can´t ski. 

5. Dorothy can´t take photos. 

6. Tracy can´t play the piano. 

7. They can dance. nebo They can´t dance.  

8. He can´t spell the word television. 

ANGLIČTINA 

*  



str. 49, cv. 4 

1. I can speak English.  nebo  I can´t speak English. 

2. I can play the violin. nebo I can´t play the violin. 

3. I can ride a bike. nebo  I can´t ride a bike. 

4. I can draw.  nebo I can´t draw. 

5. I can paint.   nebo  I can´t paint. 

6. I can dance.  nebo  I can´t dance. 

A teď úkoly na poslední týden: 

Pracovní sešit str. 50, cv. 1 – Najdeš všechna Magiina CD?  

Napiš věty s THERE IS, THERE ARE. Až budeš mít hotovo, zkontroluj si 
podle klíče na konci tohoto plánu. 

Pracovní sešit str. 51, část I can 

1. Umíš popsat pokoj podle obrázků? 

2. Umíš napsat, co umíš a neumíš dělat? 

3. Umíš popsat město? 

Až budeš mít hotovo, zase se podívej na konec plánu a zkontroluj si. 

Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  https://elt.oup.com/
student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 1 a zahraj si 
hry v části Games – lekce 1 – 5.  

Dále si zazpívej písničky z učebnice: 

str. 10, cv. 2 – abeceda na: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/
general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_25.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

str. 15, písnička na: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/
general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_38.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

str. 27, písnička na: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/
general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_62.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

str. 39, písnička na: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/
Project_1_Third_Edition_CD1_Track_82.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

str. 51, písnička na: 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_25.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_38.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_62.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD1_Track_82.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/
Project_1_Third_Edition_CD2_Track_22.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

str. 63, písnička na: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/
Project_1_Third_Edition_CD2_Track_43.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

a poslední na str. 75 na: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/
Project_1_Third_Edition_CD2_Track_59.mp3?
cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Klíč k úkolům z tohoto týdne: 

Pracovní sešit str. 50, cv. 1 

2. There is a CD behind the chair. 

3. There is a CD between the chair and the bed. 

4. There are two CDs in front of the lamp. 

5. There are two CDs next to the book. 

6. There is a CD in the chest of drawers. 

7. There are two CDs on the armchair. 

Pracovní sešit str. 51, část I can 

1. In my bedroom, there´s a wardrobe next to the bed. 

    There´s a lamp on the chest of drawers. 

2. I can play tennis. 

    I can´t play the guitar. 

   Can you speak English? 

 Yes, I can. 

3. There is a station. The school is next to the station. 

    There are two hotels. There is a park between the hotels. 

  

Tento týden mi práci už nemusíte posílat. 

Prosím, nechte si do příštího školního roku sešity English a pracovní sešity 
Project 1.  

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_22.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_43.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_1_Third_Edition_CD2_Track_59.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní  

e-mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku.    

Přeji vám všem krásné, pohodové prázdniny a budu se na vás těšit 
v září. Mějte se moc hezky. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 

Skupina paní učitelky Střelcové: 

Uč. str. 62/cv. 1 (do sešitu) 
Uč. str.62/cv. 2b (do sešitu) 

Dokončit pracovní sešit po str. 53 ☺  

Neustále se můžete zlepšovat a zdokonalovat na https://

www.umimeanglicky.cz/    

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

MATEMATIKA 

1 2 3 

Pondělí 22. 6. 2020 
1. PS 3. díl str.33/cv.5,6 
2. PS 3. díl str. 34/cv.11,12 

Úterý 23. 6. 2020 
1. PS 3. díl  str. 33/cv. 7,8 
2. PS 3. díl str. 34/cv. 13,15,16 

Středa 24. 6. 2020  
1.  PS 3. díl str. 35/cv. 17,18,23,24 

Čtvrtek 25. 6. 2020 - geometrie 
3. PS 3. díl str. 47/cv. 3 
4. PS 3.díl str. 48/cv. 9,10,13 

Pátek 26. 6. 2020 
5. PS 3.díl str.36/cv. 27,30,32 

Úterý 23. 6. 2020  
1. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/
417234100061032-odpadky/titulky - podívej se na video :-)

PŘÍRODOVĚDA 

*

mailto:fojtikova@9zszlin.cz
https://www.umimeanglicky.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/417234100061032-odpadky/titulky


 
 
 

 

 

 

 

Pondělí 22. 6. 2020 
1. uč. str. 52 -  přečíst 
2. video o Rakousku - https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-

cestomanie/201323232400008-rakousko-tyrolske-pastorale/titulky 

VLASTIVĚDA                

*

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie/201323232400008-rakousko-tyrolske-pastorale/titulky


 


