
ČESKÝ JAZYK / 9. úkol/                            11.5. 

 

 

 

Pěkný květnový den, 

 

pozdravuji všechny děti i rodiče a přeji hodně pohody při plnění úkolů a děkuji za jejich 

pravidelné zasílání.. 

 

Dnes se naučíme: 

 

a/ neurčitý a určitý tvar sloves                       b/ časování sloves v přítomném čase 

 

a/ Slovesný tvar vyjadřující osobu a číslo = tvar určitý, např. píši, pohrajeme si.. 

    Slovesný tvar, který nemůže vyjádřit osobu a číslo = tvar neurčitý /neurčitek, infinitiv/, 

např. 

    psát, hrát.. 

 

    viz přehled v učebnici- str. 99 – žlutý rámeček 

 

I.  Práce s učebnicí – opakování – procvičení jednoduchých a složených slovesných tvarů, 

napište 

    str. 98/2 a b c  (správné odpovědi dole) 

 

                               -  nové učivo – uč. str.. 99/ 2 a b c  - napište a prosím  p o š l e t e 

  

b/  Přítomný čas vyjadřuje děj, který právě probíhá, např. učím se… 

      

     Přečtěte si prosím přehled časování sloves v uč. str. 100 

 

II.  Velký PS str. 59/ 2 a – viz klíč vzadu, dobrovolně str. 59/3a čtyřsměrka 

 

III.  Zkuste procvičovat neurčité a určité tvary: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-

jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv1.htm 

 

 

IV. Čtení s porozuměním: čítanka str. 128, 129 – přečtěte si text, napište nadpis, autora a 

odpovězte 

      stručně písemně do sešitu Čtení na otázky 1 až 5/128 – nemusíte posílat 

      (správné odpovědi dole)   

 

Správné odpovědi: 98/2 a b c 

 

a/ přibila..hřebík, Zbyněk ..neslyšně..plížil, pobytu..klíšťata, Lipový..sbíráme..lípy, 

Mlynář..mlít..obilí, Babička..zbytek, Nabídl..ubytování, zbylých..sbil, Libor..vybitý..mobil 

 b/ sloves. tvary jednoduché: plížil se, dáváme, sbíráme, kvetou, odnesla si, sbil, má 

 c/ Zbyněk, lípy, mlynář, babička, Libor 

 

Čtení: 128/1 až 5 

 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv1.htm


1.  Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský...Přemyslovci a Lucemburkové 

2. Jan L. v Čechách příliš nepobýval – turnaje, bojové výpravy.. 

3. Vykoupil hrady ze zástavy, přestavěl královský palác.. 

4. Katedrála sv. Víta 

5. Ne                                                      A. Ševčíková 
 

 

 

MATEMATIKA 

PS- Z- str. 13 celá 

Početník – str. 20/ 1,2 – tentokrát jednotky hmotnosti, pro připomenutí se podívejte na obrázek: 

 
 

 

Dále přikládám pracovní list a za ním následuje řešení ke cvičením: 



 
 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

              

 
 

 

 

 

 



ANGLIČTINA 

Tento týden začneme další část B z lekce 2, kde na nás čekají slovíčka na téma rodina. Dost jich už 

znáte, jen si je rozšíříme o členy rodiny – bratranec, sestřenice, teta, strejda, prarodiče, rodiče, syn, 

dcera. 

Učebnice:  

Str. 18 – zde najdete rodinný strom, kterým se budete inspirovat a namalujete si podobný do svého 

sešitu s  vaší rodinou.  Prosím o vyfocení  a zaslání na messenger, mail.  

Pracovní sešit : 

str. 81/ 2b – My family – začínáme connect a končíme uncle. 

Str. 14/ 1 – musíte se pořádně zamyslet jak to vlastně je s těmi členy rodiny, kdo je teta, strejda atd. 

Doplníte členy rodiny. 

Str. 14/2 – najdete jednotlivé členy – je jich tam celkem 11 

           

Procvičení na jednotlivé členy rodiny:  

http://www.english-time.eu/hry/family-tree.php?zpet=dite 

 

Níže zasílám článek s obrázkem, který si můžete nalepit do sešitu, pokud máte možnost, ale taky 

nemusíte. Co ovšem by bylo vhodné, přečíst a zkusit doplnit – nemusíte přepisovat do sešitu, pouze 

si to vyzkoušejte. A dále na vás čeká křížovka, tu bych ráda viděla v sešitě, zajímá mě co vám výjde. 

Takže, ☺ Have a fun! 

 

 

http://www.english-time.eu/hry/family-tree.php?zpet=dite


 

 

 

1. Read and write the names in the boxes. Přečti a napiš jména do políček. 

My grandpa and my grandma live on a farm. They're old. My grandpa's name is John and my grandma's name 

is Amelia.  

My  mum is  Emma. My dad's name is Ben.  

I have got one brother and a sister. My brother is 12 years old. His name is Mark. I have got one sister. 

Her name is Julia. She is 8 years old. 

My uncle and aunt live in a big town. My aunt's name is Lisa.  My uncle's name is Ted.They have got a 

daughter. She is my cousin. Her name is Alice. She likes to write letters.  



2. Unscramble family words and find the hidden message.Vylušti křížovku: / rozlušti členy /

 

 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

 

      



 
 

                          

                    

 
 



VLASTIVĚDA 

. - Plzeňský kraj - testík     ___________________________ 

 

1. Na mapce vyznač Plzeňský kraj:  

Kdo nemá možnost vytisknout, napíše polohu dle světových stran. 

2. Jaká pohoří najdeme v Plzeňském kraji?(2) 

 

 

3. Jaké jsou zde podmínky pro zemědělství – co se pěstuje? 

 

 

4. Které řeky se stékají v Plzni? (4) 

 

 

Jak se jmenuje řeka, která z jejich soutoku vzniká? ………………………….. 

 

5. Co víš o městě Klatovy? 

 

 

PROSÍM VYPLŇTE, NEBO NAPIŠTĚ DO SEŠITU, OFOŤTE A POŠLETE PŘES MESSENGER, 

WHATS UP NEBO MAIL. TERMÍN DO 17.5. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÚSTECKÝ KRAJ: https://edu.ceskatelevize.cz/ustecky-kraj-5e441eaed76ace2c451ddd65 

 

Pokud vám nejde pustit odkaz, můžete najet na českou televizi  edu. 

Českatelevize.cz  - ústecký kraj, z této stránky jsou všechna videa, která tady vkládám.  

Poloha:                    severozápadní Čechy 

Krajské město:       Ústí nad Labem 

Další města:           Chomutov, Most, Teplice –lázně, Děčín, Litoměřice, Louny 

Povrch:                   Polabská nížina, České středohoří, Děčínská vrchovina, České Švýcarsko, Krušné 

hory, nejníže položené místo v ČR – výtok řeky Labe a Hřenska 115 m.n.m., hora Říp 

Vodstvo:                naše největší řeka Labe, Ohře, Ploučnice 

Zemědělství:         ovocnářská oblast, okolí Žatce –pěstování chmele 

Průmysl:                 Mostecká pánev – hnědé uhlí, výroba elektřiny – Tušimice, Počerady, chemický 

průmysl, Litvínov – petrochemické závody/ zpracovávají ropu/, Děčín= důležitý přístav na Labi. 

             

Hora Říp                                                                                                                  Děčín 

https://edu.ceskatelevize.cz/ustecky-kraj-5e441eaed76ace2c451ddd65


 

Pravčická brána – České Švýcarsko 


