
 

„Březen, za kamna vlezem, aneb Březen měsíc knihy.“  

Ano je to tak, doufám, že během našeho celého 

domácího učení nezapomínáte i na své 

čtenářské chvilky a tím dopřáváte i vynikající cvičení 

pro Váš mozek.  

 

 

CO SE DĚJE PŘI ČTENÍ?:  

 Stimulujete mozek – rozvíjíte jeho kapacitu a jste mentálně čilejší  

a pružnější 

 Zvyšujete kapacitu paměti 

 Relaxujete – můžete se zasnít, přenést do jiného světa a krásně si  

odpočinout od všech starostí kolem 

 Budete mít zážitky – zažijete taková dobrodružství, které se Vám 

možná nepodaří nikdy v životě prožít.  

Proto tento měsíc vyhlašuji měsíc knihy i pro nás, mějte ji neustále u sebe, 

usínejte s ní a kdykoliv máte volnou nudící se chvilku, otevřete si svou knížku 

a prolétněte se do světa fantazie stejně 

jako Bastien na Falcovi v „Nekonečném 

příběhu“. ☺ 

DŮLEŽITÉ☺ 

ÚKOLY k odeslání  ……dodržujte týdenní 

plán – bez toho, abych Vám to musela 

neustále připomínat…..kdo neodevzdá…..má nedostatečnou.  

WHATSAPP – „Super třída“☺ - děkuji Všem, kteří s námi, se mnou stále 

sdílejí své prožitky.  

FOTOKOUTEK – Něco zajímavého z Tvé procházky přírodou. Tvá nová knížka 

na čtení. Kdo objeví první jarní květinu.  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – úkoly pro nadšence, kdo chce, možnost získání 

jedničky – chválím všechny, kdo se mých úkolů pro zvídavé účastní.☺ 

VIDEOVÝUKA - na každou naši hodinu si připrav, kromě pomůcek na výuku 

mazací tabulku, fix a hadřík. 

NEÚČAST: Neúčast nahlaste prosím dopředu a rodiče Vás musí písemně 

omluvit na škola-online  



ROZVRH HODIN VIDEOVÝUKY 

RADIO ŽURNÁL – NEVYSPANÉ RÁNO – Eliška, Lucinka Vi., Jeníček V., Rozárka, 

Adélka, Julinka, Honzík P., Štěpán, Kristýnka, Honza M. Týnka, Lukáš, Jonáš  

SPÁČI– Sebík, Matěj, Šimon, Vojta, Lucka Va. Matyáš, Rosťa, Terinka H., Jiřík, 

Terezka J., Jan L., Anetka, Páťa 

 

 

 

PO 1. 3.   8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO). 1. 

  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:50  M   (SPÁČI) 

 

ÚT 2. 3.   10:00  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  ČJS    (SPOLEČNÁ) 

 

ST 3. 3.    8:00   M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  M   (SPÁČI) 

     

 

ČT 4. 3.  10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  M   (SPÁČI) 

 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1)  

12:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 

 

PÁ 5. 3. 8:00  ČJ   (SPOLEČNÁ) 

 
 

 

 

 

 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

DRUHY PŘÍSUDKU – ZPŮSOBOVÁ SLOVESA 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK, PŘIPRAV SI KARTY S TVRDÝM Y 

A S MĚKKÝM I + dnes a zítra budu zkoušet jednu sloku z básničky z minulého 

týdne.  

 

MATEMATIKA  

VIDEOVÝUKA  12:00  (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:50  (SPÁČI) 

PRÁCE S DATY 

Připrav si: pomůcky na MATEMATIKU, 

penál – kdo nám nenahlásil svou délku 

nohy, tak si to připraví.  

 

 



ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ - POSLECH  

Koncem ledna jsem Vám psala, ať si začnete zapisovat knížku do 

čtenářského deníku. Doufala jsem, že se v únoru sejdeme ve třídě, 

protože se tak nestalo, pošlete mi svůj zápis do 

čtenářského deníku…….. do neděle.  

Zkontrolujte si své zápisy ve čtenářském deníku měli byste tam mít 

nejméně tři knihy již zapsané. 

 

 

 

Harry Potter – Kapitola 12. – Zrcadlo z Erisedu 

https://www.youtube.com/watch?v=_lfy6GjOsrA&list=PLl5gSZ5mKWVlfk

otN19FB-sULZ5ZIasa2&index=12 

Nakresli děj poslechu, čtyři okénka – komiks – 

do „Čtenářníku“ + mi napište co znamená nápis 

na zrcadle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mízar bozyhu otešave lařáv ten. 

https://www.youtube.com/watch?v=_lfy6GjOsrA&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=_lfy6GjOsrA&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=12


INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - IKT 

Milí páťáci, 
dnes si přečtete a napíšete o NABÍDCE START, která je pro práci s PC velmi důležitá. 

Poznámky si přepište, obrázek si můžete nakreslit nebo vytisknout a nalepit nebo si pro 
obrázek můžete zajít do školy. Pokud si půjdete pro obrázek do školy, raději se mi dopředu 
ozvěte, abych byl ve škole. Až budete s Vaší prací hotovi, ofoťte ji prosím a zašlete na můj 

e-mail: reditel@zsvacov.cz  
 

Musím vás všechny moc pochválit, protože pracujete velice dobře a své 

úkoly plníte perfektně. Pochvala patří i pro vaše rodiče, kteří mi vaši práci 

zasílají. Musíme to ještě nějakou dobu vydržet. Věřím, že to společně 

zvládneme. 

 

Nabídka Start 

Po klepnutí myší na nabídku Start z ní nahoru vyjede okno s položkami. Mohou vypadat tak, 

jak vidíme na následujícím obrázku - obrázek je z OS Windows 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rychlé 

vyhledávání 

programu 

Vypnutí PC, 

režim spánku PC, 

restartování PC 

 

Nastavení 

PC 

Dokumenty 

Nabídka 

START 

Nabídka 

programů, 

které jsou v 

PC 

http://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=51887
http://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=51887
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Důležité položky v nabídce Start 

 

Dokumenty - je to složka, do které si ukládáme své výtvory. Například 

nakreslíme obrázek, napíšeme dopis, vytvoříme tabulku nebo si z internetu 

stáhneme obrázek. 

 

 

 

 

Koš (bývá na ploše) - cokoliv, co nepotřebujeme, hodíme do koše.  

„Vyhozené“ soubory a složky zůstávají v koši až do té doby, dokud na něj neklepneme 

pravým tlačítkem myši a nezvolíme Vysypat koš.  

 

 

 

 

 

 

 

    koš – plný         koš - prázdný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚTERÝ 

MATEMATIKA  

POČTÁŘNÍK 

Procvič si příklady, které zítra budeme společně počítat při videovýuce.  

GEOMETRIE 

Pracovní sešit str. 12 cv. 31

Pracovní sešit str. 21 cv. 5 (vypracuj cvičení na čtvrteční geometrii)  

GEODESKA: 

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ 

Pracovní sešit str. 22 cv. 7  

 ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Učebnice str. 17 cv. 65 (stačí do sešitu na 

geometrii napsat jen stavbu a počet sluníček ( modrá – x)  

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  10:00  

 (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50 

 (SPÁČI) 

DRUHY PODMĚTU 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK,  

PŘIPRAV SI KARTY S TVRDÝM Y 

A S MĚKKÝM I + svou knížku, kterou 

čteš.  

1. Zápis velkých čísel: dva miliony dvě stě dva tisíc dva 

   šest set tři tisíc tři 

   patnáct milionů pět set deset tisíc jeden tisíc patnáct  

2. 356 . 258 = 

3. 25 693 : 4 = 

4. (0,7 + 2,3) . 27 = 

5. 6 . ( 9 + x ) = 84 

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/


ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST  

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)   

Připrav si: Sešit ČJS SPOLEČNOST. Učebnice ČJS Příroda.  

 

 

STŘEDA    

MATEMATIKA 

BILAND 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:50  (SPÁČI) 

Připrav si: pomůcky na Matematiku, penál, budeme opět počítat – po 

videovýuce mi pošli dnešní počítání v „Počtářníku“ ☺ 

 

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit str. 44 cv. 2 a 3 

✓ https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/731 

Pracovní sešit str. 47 cv. 12 

Učebnice str. 77 cv. 6  - do „Domácníčku“ – od….. prostorov__ obraz do 

konce. 

✓ https://www.umimecesky.cz/tetris-druhy-pridavnych-jmen?source=explicitKC# 

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/731
https://www.umimecesky.cz/tetris-druhy-pridavnych-jmen?source=explicitKC


ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ – TVOŘIVÉ ČINNOSTI -       

po poslechu Harryho Pottera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se podíváme do 

zrcadla z Erisedu, nevidíme 

v něm svůj skutečný odraz, 

ale obraz toho, po čem naše 

srdce nejvíce touží. Harry 

v něm vidí například sám sebe 

se svými rodiči, kteří jsou 

znovu naživu. 

Napište do sešitu „Deník 

Fénixova řádu“ co by 

v takovém zrcadle viděla 

Vaše postava. Po čem nejvíce 

touží Vaše srdce, s kým, 

nebo kým byste chtěli být.  

Namalujte velké zrcadlo na 

A4 a do něj namalujte co se 

v něm po Vašem nahlédnutí 

objeví.  



ČTVRTEK  

MATEMATIKA  

OBJEM, POVRCH 

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50  (SPÁČI) 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, sešit na geometrii, 

rýsovací potřeby: pravítko s ryskou, kružítko, pravítko, ořezanou tužku, gumu  

10 KOSTEK i více – hrací kostky, házecí kostky, atd.  

 

ČESKÝ JAZYK  

 

Učebnice str. 79 cv. 10- do „Domácníčku“ 

 
✓ https://wordwall.net/play/9177/065/4684 

 

Pracovní sešit str. 45 cv. 5, 6  
 

 

✓ https://wordwall.net/play/6577/615/9875 

 
 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

Zapiš do sešitu pod svůj pokus se statickou elektřinou.  

Při tření dvou těles o sebe dochází k přesunu elektronů z jednoho tělesa do 

druhého – LÁTKY JSOU ELEKTRICKY NABITÉ 

Nakresli si atom na str. 40 

Tělesa z látek nesouhlasně nabitých se vzájemně přitahují. 

Látky se shodným nábojem se vzájemně odpuzují. 

Zapiš ke každému alespoň tři: 

Elektrické vodiče:    Elektrické nevodiče – izolanty: 

https://wordwall.net/play/9177/065/4684
https://wordwall.net/play/6577/615/9875


PÁTEK  

MATEMATIKA 

Biland – Zápis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ÚKOL:  

MATIKAIN – 3. ROČNÍK – SMĚŇ A GROŠE – SPOČÍTEJ A GROŠE 

✓ https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=603bdc1f81146 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=603bdc1f81146


MATEMATICKÝ KLOKAN  

https://www.matematickyklokan.net/index.php/sborniky  

 

 

ČESKÝ JAZ YK 

VIDEOVÝUKA  8:00 (SPOLEČNÁ)   

✓ Připrav si:  Vaše zrcadla. Deník Fénixova řádu. Příběhy o lichožroutech. 

Jednu sloku z básničky. Pracovní sešit z ČJ 

 

https://www.matematickyklokan.net/index.php/sborniky


KAŽDÝ VEČER SE PODÍVEJ DO ZRCADLA, NAKRESLI DO NAŠEHO ZRCÁTKA 

TAKOVÝ OBLIČEJ, JAK SES CÍTIL/A, JAK SE TI PŘI TVÉM SAMOSTUDIU 

DAŘILO?    

 

  



ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 1 – MARTINA KŮLOVÁ 

SKUPINA 2 – HELENA HANZALOVÁ  

 

Úkoly z angličtiny jsou tentokrát rozepsány na jednotlivé dny, pracuj podle daného plánu.  

UNIT 4 

pondělí 1. 3.  

● pracovní sešit str. 83 oddíl A (What´s the time?) – opiš do slovníčku všechna slovíčka 

z tohoto oddílu 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-time  (Na tomto odkazu najdeš 

náš slovníček, klikni na slovíčko a poslouchej správnou výslovnost, opakuj!)  

● do školního sešitu si vlep/překresli – WHAT´S THE TIME, PLEASE? 

 

● Pusť si následující video: Je zde vysvětleno jak se vyjadřuje čas v angličtině: 

https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8 

● Procvičuj hodiny online: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/

Telling_the_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/

Telling_the_time/What_time_is_it$_kg1032417va 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/

Telling_the_time/What_time_is_it$_ya264079ku 

Po dokončení online procvičování, klikni na tlačítko FINISH + CHECK MY ANSWERS. 

 

 

 

 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-time
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time_-_drag_and_drop_gi7739pq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What_time_is_it$_kg1032417va
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What_time_is_it$_kg1032417va
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What_time_is_it$_ya264079ku
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What_time_is_it$_ya264079ku


úterý 2. 3. 

● učebnice 

str. 40/ cv. 2a –  Napiš, kolik je hodin. Cvičení piš do školního sešitu. Využij slovíčka 

z nabídky.   

  cv. 2b – Napiš správně 2 věty do školního sešitu. 

str. 41/ cv. 3 -           Uslyšíš šest krátkých rozhovorů. Tvůj úkol je zapsat do školního sešitu 

pouze  

časy, které slyšíš. Číslovky piš slovem. 

př. 1. twenty to four  

 Toto poslechové cvičení pošli dnes na mail kulova@zsvacov.cz - (skupina 1) 

               hanzalova@zsvacov.cz – (skupina 2). Děkujeme! Kdo bude mít správně získá 

jedničku. 😊 

 

středa 3. 3. 

● učebnice 

str. 41/ cv. 5 – Přepiš si tabulku do školního sešitu. Doplň do vět správnou předložku ON 

nebo AT. 

  (připomínám: ON – užíváme u názvů dnů, AT – užíváme při vyjádření času) 

● pracovní sešit 

str. 32/ cv. 1 -               Poslouchej a dokresli hodinám ručičky. 

str. 32/ cv. 2 – Napiš časy. 

str. 33/cv. 3 – Doplň správnou předložku on nebo at. 

 

čtvrtek 4. 3.     Videokonference od 12:00 

 

pátek 4. 3. 

● pracovní sešit 

str. 33/ cv. 4 – Přečti si deník a napiš odpovědi. Piš časy slovem, používej předložku on nebo 

at. 

str. 33/ cv. 5 – Seřaď slova do správného pořadí a utvoř otázku. Potom se podívej na obrázky 

a doplň rozhovor. Pracuj podle vzoru. 

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy u své třídy 

mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:hanzalova@zsvacov.cz

