
Krásný vzdělávací týden členové fénixova řádu. 

Čeká nás další týden výuky obrany proti černé 

magii. Tak hurááá do toho, ať jsme zase o kousek 

dál.  

 

DŮLEŽITÉ☺ 

ÚKOLY k odeslání  ……dodržujte týdenní plán /je 

to povinné, kdo neodevzdá, bude to jako kdyby 

neměl domácí úkol/ 

WHATSAPP – „Super třída“☺ Děkuji Všem, kdo 

skupinu využívá k vzájemné komunikaci, 

fotokoutkům, k potěšení nás všech.  

FOTOKOUTEK – Obrázek ve sněhu. Moonwalk – 

měsíční tanec. Sněhová stavba. Cviky ve sněhu. 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – úkoly pro nadšence, kdo 

chce, možnost získání jedničky☺ 

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  

POZOR….NA ROZDĚLENÍ  SKUPIN 

V NAŠICH HODINÁCH…..POZOR 



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 11. 1.   8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

   8:40  ČJ   (SPÁČI) 

  

  12:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:40  M   (SPÁČI) 

 

ÚT 12. 1.   10:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 

12:00  ČJS SPOLEČNOST (SPOLEČNÁ) 

 

ST 13. 1.      8:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

    8:40  M   (SPÁČI) 

 

  12:00  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:40  ČJ   (SPÁČI) 

 

ČT 14. 1.  10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:40  M   (SPÁČI) 

 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1) 

 

PÁ 15. 1.   8:00  ČJ   (SPOLEČNÁ) 

 

 



Harry se rozhodl, že svou sovu pojmenuje …………………….. . Strýc Vernon pronesl, že …………..   

…………….všechny píchly. Na nádraží King’s Cross dorazili v ……….(kolik hodin). Harry musel 

projít nástupištěm …………. (číslo). S ním do Bradavic jel také chlapec hubený, vyčouhlý 

s pihovatým obličejem a velkým a dlouhým nosem jménem………….George slíbil své sestře 

Ginny, že jí kromě jedné sovy za druhou pošlou i ……………  ……………..Harry by také chtěl mít 

tři bratry kouzeníky, ale Ron nemá tři bratry, ale ………….. Ron sáhl do své bundy a vytáhl 

tlustou šedou ……………., která tvrdě spala. Ron upozornil Harryho, že si musí dávat pozor na 

…………….  ……………  ………..  ……….., protože každá chutná jinak. Ron zkoušel kouzlo: „Javor, 

……….,  ……….. a platan – ať je tahle krysa ………….“ 

Ron vyprávěl o svých bratřích. „Charlie teď v Rumunsku studuje ………… a Bill dělá v 

…………….něco pro Gringottových?“ Goyle strašlivě zařval. Na prstu mu visela …………..  

………… Za chvilku prvně uvidíte………………….“, zavolal na ně Hagrid. „Do každýho člunu jen 

……………..!“ křikl Hagrid. Hagrid zvedl svou obrovskou…………… a ………………zabušil na hradní 

bránu. 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:40  (SPÁČI) 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

Připrav si: pracovní sešit z Českého jazyka, penál  

MATEMATIKA 

VIDEOVÝUKA  12:00  (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:40  (SPÁČI) 

DESETINNÁ ČÍSLA 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, sešit školní, 

sešit – Počtářník, psací potřeby, penál, 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ  

Začněte si zapisovat svou knížku do čtenářského deníku, ať 

toho potom nemáte moc najednou. ☺  

POSLECH - Harry Potter a Kámen mudrců – Kapitola 6 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=yjX4ayVJZOc 

Doplň text: (můžeš si to vytisknout a vlepit do sešitu – Čtenářník, 

Domácníček, nebo stačí vypsat jen doplněná slova ve správném pořadí)  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yjX4ayVJZOc


Milí páťáci, 

na dnešní hodinu informatiky jsem pro vás připravil další část hardware – 

klávesnici. Prosím, přepište si poznámky o klávesnici do sešitu. Pak si 

vytiskněte nebo nakreslete klávesnici a podle obrázku doplňte rozdělení 

klávesnice na jednotlivé části.  

Až budete mít vše hotové, pošlete mi vše ofocené na e-mail: 

redietel@zsvacov.cz nejdéle do čtvrtka 14.1.2021. Pokud si nemůžete 

klávesnici vytisknout nebo nakreslit, můžete si obrázek vyzvednout každý den 

do 14°° hodin ve škole. 

KLÁVESNICE 

- je to vstupní zařízení 

- prostřednictvím klávesnice dáváme počítači příkazy, povely a vkládáme do něj data 

- pomocí klávesnice s počítačem můžeme komunikovat 

Klávesnici dělíme na: 1) ALFANUMERICKOU (znaková) ČÁST  - obsahuje písmenka a číslice nad nimi 

                                       2) NUMERICKOU (číslová) ČÁST – slouží k vkládání čísel 

             3) KURZOROVÉ KLÁVESY -  při práci s textem se jimi ovládá kurzor 

             4) DOPLŇKOVÉ KLÁVESY – například ovládání hlasitosti reproduktorů 

             5) FUNKČNÍ KLÁVESY – obsahuje klávesy F1 až F2, vyvolávají se jimi různé                 

                                                                                   operace daného programu 

 

 

 

 

mailto:redietel@zsvacov.cz


 



 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrz4XVtd7XAhULXhQKHSHxB1cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fznakynaklavesnici.cz%2Fklavesnice%2F&psig=AOvVaw0xsyTPhmO2sFzFbxK3hG4i&ust=1511860564562601


Zde si můžete prohlédnout různé druhy klávesnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_. 

 

 

 

  



ZAPIŠ DESETINNÝM ČÍSLEM 

8

10
 =      

4

100
 =  

56

1000
 = 

ZAPIŠ ZLOMKEM 

0,09 =   0,3 =  4,56 =    0,065 = 

SEŘAĎ ČÍSLA OD NEJMENŠÍHO PO NEJVĚTŠÍ 

 

 

 

VYPOČÍTEJ 

0,5 + 2,3 =  7,5 + 0,9 + 4 =      6,5 + 9,8 = …….. – 3,3 

5,8 – 4,3 =  12,6 – 0,2 + 3,5 =  5,4 - …….. = 2,7 + 1,8 

SLOVNÍ ÚLOHA 

Na dnešek jsem Vám upekla na vynikající buchty a připravila jsem si je na podnos do čtyř 

řad po šesti kusech. Ovšem tatínek jich snědl třetinu, Martínek čtvrtinu, Honzíček šestinu a 

kocour Otík osminu. Kolik buchet pro Vás zbylo na podnose? 

 

 

 

 

ÚTERÝ 

MATEMATIKA  

✓ https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-desetinna-cisla-1/340 

✓ https://www.umimematiku.cz/pexeso-desetinna-cisla-slovne-2-uroven/645 

DESETINNÁ ČÍSLA - opakování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Uč. str. 43 cv. 29  

 

 

 

 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-desetinna-cisla-1/340
https://www.umimematiku.cz/pexeso-desetinna-cisla-slovne-2-uroven/645


 

ČESKÝ JAZYK  

PRAVOPIS, SLOVESA 

✓ https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-zpusob-2-uroven?source=explicitKC# 

✓ http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SIMPSONOVI/SLOVESA-script.htm 

✓ https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni6.htm 
 

Pracovní sešit str. 28 cv. 6  - doplňovací cvičení a mluvnické kategorie sloves.

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA MĚKKÁ 

✓ https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pridavne-jmena-druhy-1-uroven/1350 

Pracovní sešit str. 27 cv. 5 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ - Pracovní sešit str. 23 cv. 5 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)  

Připrav si: Sešit na ČJS Společnost, Sešit na ČJS Příroda, Učebnice ČJS 

Příroda, penál, PListy 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-zpusob-2-uroven?source=explicitKC
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SIMPSONOVI/SLOVESA-script.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni6.htm
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pridavne-jmena-druhy-1-uroven/1350


STŘEDA    

MATEMATIKA  

DESETINNÁ ČÍSLA, CIFERNÍK 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:40  (SPÁČI) 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit 

z Matematiky, sešit školní, sešit – Počtářník, psací 

potřeby, penál  

DO SEŠITU SI PŘIPRAV TENTO CIFERNÍK, BUĎ VLEP, NEBO 

PŘEKRESLI. 

ČESKÝ JAZYK  

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

VIDEOVÝUKA  12:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:40  (SPÁČI) 

Připrav si: vše na ČJ - učebnici Českého jazyka, sešit školní - smajlík, 

pracovní sešit z Českého jazyka, sešit – Všeználek,  sešit – Pravopisníček, 

psací potřeby, penál 

 

ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ  

VŠE SI VYSVĚTLÍME V PONDĚLÍ PŘI VIDEOVÝUCE 

MÉ OBLÍBENÉ MÍSTO V MÉM HRADU (DOMĚ). 

Máš ve svém hradě nějaké oblíbené místo? Nějaký svůj 

koutek, kde se cítíš příjemně a můžeš si tam 

odpočinout? Můžeš ho nakreslit, vyfotit nebo o něm 

napsat: Možná nevíš, kde takové oblíbené místo máš. 

Zkus hned teď propátrat svůj hrad místnost po 

místnosti a vyzkoušej, kde se cítíš dobře. Kde se ti 

dobře sedí, leží... Možná je to někde, kde jsi úplně 

sám/sama nebo naopak někde, kde je celá rodina 

pohromadě.  

MÍSTO, KDE BYCH CHTĚL/A BÝT. 
 

Zkus se pohodlně posadit nebo si lehnout ve svém 

oblíbeném místě, můžeš zavřít oči a představ si 

nějaké krásné místo, kde bys chtěl být. Jestli 

chceš, můžeš si představit, že jsi na takovém místě 

právě teď... Jaké to tam je? Co tam vidíš? Co slyšíš, 

cítíš? Až budeš chtít, můžeš oči otevřít a dobrý 

pocit si uchovat. Na své místo se můžeš kdykoliv 

vrátit. Své místo zkus nakreslit a popsat ho do 

svého deníčku. V pátek si o nich povíme.  
 



ČTVRTEK  

MATEMATIKA  

GEOMETRIE – MNOHOÚHELNÍK 

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:40  (SPÁČI) 

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

PList – čtvercovou síť, rýsovací potřeby: pravítko s ryskou, kružítko, pravítko, 

ořezanou tužku, gumu.   

 

ČESKÝ JAZYK 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA MĚKKÁ 

 

Učebnice str. 57 cv. 17 – do sešitu „Domácníček“ od slovního spojení SYSL__ 

ZÁSOBY až do konce.  

Učebnice str. 53 cv. 24  -můžeš si procvičit diktát (v pondělí si napíšeme) 

 

Pracovní sešit str. 29 cv. 8 

 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ - Pracovní sešit str. 53 cv. 23  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

NÁRODNÍ DIVADLO, ČEŠTÍ UMĚLCI 19. STOLETÍ 

PREZENTACE – OD ČTVRTKA – PRACUJ PODLE NÍ 

 

  



PÁTEK  

MATEMATIKA 

DESETINNÁ ČÍSLA, CIFERNÍK 

✓ https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-scitani-2-uroven/3322 

Učebnice str. 43 cv. 25  

Zapiš desetinným číslem – do sešitu:  

a) polovinu  19  7,8 

b) čtvrtinu 3,2  1,6 

c) třetinu 0,18  3,6 

d) pětinu 0,25  3,5 

Vypočítej pomocí ciferníku – do sešitu:  

 
3

5
 + 

 1

6
 =    

5

6
 - 

2

3
 =     

2

4
  + 

1

3
 = 

 

ČESKÝ JAZ YK 

VIDEOVÝUKA SPOLEČNÁ  

ČESKÝ JAZYK – 8:00 

 

✓ Připrav si: vše na ČJ - učebnici Českého jazyka, pracovní sešit z Českého 

jazyka, psací potřeby, Deník Fénixova řádu, svoji knížku. 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA a TVOŘIVÉ 

ČINNOSTI 

Malování do sněhu.  

Přiměřeně potravinářské barvy (může být i temperová 
barva, vodovka) smícháme s vodou v pet láhvi. 
Odšroubujeme víčko a pomocí hřebíků a kladívka uděláme 
dírku. Poté je láhev připravena k tvoření, čím víc lahví s 
různými barvami tím lépe, můžeme i pozorovat mísení 
barev. Doporučuju tvořit na vlastní zahradě, nebo předem 
domluveném místě. Těšíme se na výtvory. 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-scitani-2-uroven/3322


Hrátky ve sněhu. Pošlete nám na skupinu další nápady na cvičení ve sněhu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétangue ve sněhu 
Co potřebujete? Sněhové koule 
Jak se postupuje? Do sněhu si vyhlubte několik hlubších jamek o průměru asi 20 centimetrů. Určete si startovní čáru a na ni položte 
připravené sněhové koule. Těmi se pak snažte s co největší přesností trefovat do jamek. 
Schovávaná ve sněhu  

Co potřebujete? Různé drobnější předměty, které můžete postrádat, jako šišky, plastové lahvičky, víčka, kelímky. 
Jak se postupuje? Vymezte si prostor, ve kterém se bude hrát. Ideální je neporušená sněhová pokrývka. Z jednoho bodu rozhoďte 
předměty do sněhu. Neukrývejte věci jednotlivě, stopy ve sněhu by vás prozradily. Vyhrává ten, kdo najde víc předmětů. 
Zimní olympiáda 

Co potřebujete? Sáně, igelit nebo lopatu 
Jak se postupuje? Naplánujte několik pohybových disciplín ve sněhu: hod koulí, skok do dálky, běh, jízda na saních. Vytvořte tabulku, 
zapisujte výsledky a vítěze odměňte sladkou medailí. 
Nejhezčí anděl 

Co potřebujete? Nic, jen sníh a nepromokavé oteplovačky. 
Jak se postupuje? Určitě jste jako děti padali na záda do sněhu, rozhazovali ruce a nohy a vytvářeli ve sněhu andělíčky. Uspořádejte 
soutěž o nejkrásnějšího andělíčka nebo nejoriginálnější kompozici vytvořenou tělem ve sněhu. Anebo se jen tak válejte. 
Lov létajících ryb 

Co potřebujete? Sněhové koule 
Jak se postupuje? Každý hráč si připraví několik sněhových koulí, které představují létající ryby. První hráč vyhodí kouli do výšky, 
alespoň jeden metr nad sebe. Druhý hráč se pokusí rybu ulovit tak, že ji trefí svou sněhovou koulí dřív, než dopadne na zem. Kdo uloví víc 
ryb, vítězí. Hra většinou končí velkou koulovačkou. 

 



KAŽDÝ DEN SI VYBARVI, ZALENTILKUJ HOLČIČKU, NEBO CHLAPEČKA, JAK 
SES CÍTIL/A/, JAK SE TI PŘI TVÉM SAMOSTUDIU DAŘILO? Kdo bude chtít 

může své týdenní pocity poslat na skupinu.   

 

  



ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 1 – MARTINA KŮLOVÁ 

UNIT 3 

Ve čtvrtek 14. 1.  od 12:00 proběhne videokonference. Pozorně čti, jaká cvičení musíš mít do 

čtvrteční videokonference vypracovaná, abychom je mohli společně zkontrolovat. 

● do školního sešitu si vlep/přepiš následující gramatický přehled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● učebnice 

str. 29/ cv. 5 – Přečti si vzorovou větu k obrázku č. 1. A pokračuj podle vzoru.                                                                

   Ke každému obrázku budou 2 věty – jedna věta záporná a jedna kladná.                                                               

                           Cvičení napiš do školního sešitu. Používej stažené tvary slovesa „have got“. 

  Zvládni do čtvrteční videokonference, kde toto cvičení zkontrolujeme. 

 

 

 



str. 29/ cv. 6a  –                              Poslechové cvičení. Uslyšíte Raviho, jak mluví o tom co má.  Pozorně  

       poslouchej a doplň vynechaná slovíčka. Cvičení přepiš/vlep do školního  

       sešitu.     

   Cvičení pošli do pátku na můj mail kulova@zsvacov.cz. Děkuji.           

Přepis poslechového cvičení.  

  

 

 

 

 

 

str. 30 / Obrázkový příběh -             Poslechni si obrázkový příběh. Čti a překládej. 

 

● pracovní sešit 

str. 23/ cv. 5 – Piš věty v záporu. Používej stažené tvary slovesa „have got“. 

str. 23/ cv. 6 – Is nebo has? Piš celé věty. 

str. 23/ cv. 7 – Prohlédni si obrázky a napiš věty. Pracuj podle vzoru. 

Cvičení z pracovního sešitu zkontrolujeme při videokonferenci. 

 

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy u své třídy. 

 

  

I’ve got a remote-controlled C _ _ and a skateboard in my B _ _ _ _ _ _, but I haven’t got a 

computer or a T _ _ _ _ _ _ _ _ _ in my room. They’re downstairs in the living room. I’ve 

got a M _ _ _ _ _   P _ _ _ _ and my sister, Vama, and I both have _ _ _ players. Vama’s 

MP3 player is W _ _ _ _ and my MP3 player is G _ _ _ _. Vama’s got a C _ _ _ _ _. She’s 

lucky. I haven’t got one. But she hasn’t got a B _ _ _. I have. It’s great 

mailto:kulova@zsvacov.cz


ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 2 – HELENA HANZALOVÁ 

UNIT 3 

Milí páťáci, 

Sledujte pozorně v rozvrhu, kdy proběhne naše videokonference. Pozorně čtěte, jaká cvičení 

musíte mít do videokonference vypracovaná, abychom je mohli společně zkontrolovat. 

● do školního sešitu si vlep/přepiš následující gramatický přehled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● učebnice 

str. 29/ cv. 5 – Přečti si vzorovou větu k obrázku č. 1. A pokračuj podle vzoru.                                                                

   Ke každému obrázku budou 2 věty – jedna věta záporná a jedna kladná.                                                               

                           Cvičení napiš do školního sešitu. Používej stažené tvary slovesa „have got“. 

  Zvládni do videokonference, kde toto cvičení zkontrolujeme. 

 

 



 

 

str. 29/ cv. 6a  –                              Poslechové cvičení. Uslyšíte Raviho, jak mluví o tom co má.  Pozorně  

       poslouchej a doplň vynechaná slovíčka. Cvičení přepiš/vlep do školního  

       sešitu.     

   Cvičení pošli do pátku na můj mail hanzalova@zsvacov.cz. Děkuji.           

Přepis poslechového cvičení.  

  

 

 

 

 

 

str. 30 / Obrázkový příběh -             Poslechni si obrázkový příběh. Čti a překládej. 

 

● pracovní sešit 

str. 23/ cv. 5 – Piš věty v záporu. Používej stažené tvary slovesa „have got“. 

str. 23/ cv. 6 – Is nebo has? Piš celé věty. 

str. 23/ cv. 7 – Prohlédni si obrázky a napiš věty. Pracuj podle vzoru. 

Cvičení z pracovního sešitu zkontrolujeme při videokonferenci. 

 

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy u své třídy. 

 

 

I’ve got a remote-controlled C _ _ and a skateboard in my B _ _ _ _ _ _, but I haven’t got a 

computer or a T _ _ _ _ _ _ _ _ _ in my room. They’re downstairs in the living room. I’ve 

got a M _ _ _ _ _   P _ _ _ _ and my sister, Vama, and I both have _ _ _ players. Vama’s 

MP3 player is W _ _ _ _ and my MP3 player is G _ _ _ _. Vama’s got a C _ _ _ _ _. She’s 

lucky. I haven’t got one. But she hasn’t got a B _ _ _. I have. It’s great 

mailto:kulova@zsvacov.cz

