
Ahoj páťáci. 

TAK TEDY……JEDEME DÁL.  

Nejdříve Vám musím velmi poděkovat za úžasné čtvrteční dopoledne, neboť 

jsem si s Vámi báječně užila naši pololetní PÁRTY. A Vaše vysvědčení? Opět 

mne to usvědčilo v tom, že jste ta nejbáječnější třída, jakou znám.  

Ovšem, tím to nekončí a opět začínáme s naší vzdáleně-blízkou výukou.  

Musím některé z Vás trochu pokárat, neboť díky PÁRTY, trochu pozapomněli 

na své povinnosti a neposlali mi vše co měli……..jistě víte, co následuje po 

neodevzdání.  

 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 – stopy zvířat v přírodě – ve sněhu, soutěž o 

nejpovedenějšího andělíčka 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  



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. 2.   8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:50  M   (SPÁČI) 

 

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

  10:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  ČJS    (SPOLEČNÁ) 

 

ST 3. 2.    8:00   M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  M   (SPÁČI) 

     

 

ČT 4. 2.  10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  M   (SPÁČI) 

 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1)  

12:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 

 

PÁ 5. 2. 8:00  ČJ   (SPOLEČNÁ) 

 
 

 

 

 

 

 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

 

8:50  ČJ   (SPÁČI) 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK, penál  

MATEMATIKA 

VIDEOVÝUKA  12:00  (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:50  (SPÁČI) 

ROVNICE 

Připrav si: pomůcky na MATEMATIKU, penál 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ  

POSLECH  

Harry Potter a Kámen mudrců – Kapitola 9. – 

Půlnoční souboj  

Dnes mám pro Vás připravenou křížovku – zapište 

vždy celé své jméno. 

https://wordwall.net/play/10207/912/578 

 

  

https://wordwall.net/play/10207/912/578


INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - IKT 

Milí páťáci, 

minulý týden nám skončilo první pololetí a tento týden nám začíná pololetí druhé.  

Proto jsem pro vás připravil opakovací test. Při jeho vypracování použijte vaše vědomosti a 

pokud nebudete něco vědět, tak použijte váš sešit a odpovědi vyhledejte. Vypracovaný test 

prosím zašlete na e-mailovou adresu: reditel@zsvacov.cz do 4.2.2021. 

Kdo si test nemůže vytisknout, může si ho vyzvednout ve škole. 

 

Sliboval jsem vám, že budeme v druhém pololetí hodně pracovat na počítači.  

Bohužel se tak zatím nestane, protože nemůžete chodit do školy. Ale nebojte 

se, určitě se všechno zlepší a zase se ve škole uvidíme. Všechno doženeme a 

počítače si ještě hodně užijete. Přeji vám hezký týden. 

 

Ještě pro vás mám omluvu. Při psaní o klávesnici mě z poznámek vypadla jednička (1). 

Prosím opravte si u klávesnice – funkční klávesy – F1 až F12 (v poznámkách bylo napsáno F1 

až F2). Děkuji. 

 

1. Napiš, jaké 3 druhy počítačové myši znáš. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Na jakých 5 částí rozdělujeme klávesnici? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

3. Napiš na jaké 2 druhy rozdělujeme monitory. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Napiš 5 částí hardware, který je uvnitř počítače. 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Napiš 3 vstupní zařízení hardware. 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:reditel@zsvacov.cz


…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

6. Napiš 3 výstupní zařízení hardware. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Co znamená zkratka PC? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

8. Co znamená zkratka HW? 

……………………………………………………………………………………………………. 

9. Co znamená zkratka SW? 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Napiš, jaké dva základní typy hardwaru rozlišujeme? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

11. K čemu slouží operační paměť? 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. K čemu slouží pevný disk? 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw4sGAgJbXAhUKKFAKHSTGAvIQjRwIBw&url=http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce_hw/komponenty/zakladni/pamet/popis.htm&psig=AOvVaw23Dtelefe8sZNwcs8aDgGP&ust=1509372232958797
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6keXRgJbXAhVNUlAKHZRlASAQjRwIBw&url=https://www.cnews.cz/jak-pracuji-pevne-disky/&psig=AOvVaw2gDVzEXddBtl7szgbTGyd5&ust=1509372435663221


ÚTERÝ 

MATEMATIKA  

ROVNICE 

✓ https://www.umimematiku.cz/pexeso-reseni-linearni-rovnice-1/1158 

 

CVIČENÍ NA ROVNICE – projdeme při videovýuce, uděláte druhou část:

 

Učebnice str. 46 cv. 14 – b), d), f)  

Učebnice str. 46 cv. 15 – a), c), e) 

Učebnice str. 46 cv. 16 – b), e) 

Pracovní sešit str. 34 cv. 5, 6 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – PS str. 35 cv. 9  

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50  (SPÁČI) 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA – OPAKOVÁNÍ, VZORY PODSTATNÝCH JMEN 

POZOR!!!!! PŘIPRAV SI KARTY S TVRDÝM Y A S MĚKKÝM I 

POZOR!!!!! 

 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-reseni-linearni-rovnice-1/1158


ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA – TĚLESNÁ VÝCHOVA- 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)   

Připrav si: Sešit na ČJS Příroda, Učebnice ČJS 

Příroda, penál 

 

FOTOKOUTEK – stopy zvířat v přírodě – ve sněhu, 

soutěž o nejpovedenějšího andělíčka ve sněhu 

 

 

  



TRADICE MÉ RODINY 

Tento týden se vracíme k Vánocům. Vánoční 

svátky jsou obdobím, kdy se vracíme ke starým 

zvykům – tradicím. 

Někdy, až budete mít chvilku, sedněte si celá 

rodina společně a zkuste popřemýšlet, jaké jsou 

tradice Vaší rodiny. Třeba co nesmí chybět při 

oslavách narozenin, svátků, co pravidelně děláte 

každou neděli, nebo jestli máte nějakou novoroční 

tradici.  

Napište do svého deníčku alespoň tři tradice své 

rodiny.  Můžete vlepit foto, nebo namalovat 

obrázek. 

 

PRANOSTIKY 

Zhlédni video:  

✓ https://www.youtube.com/watch?v=2m5Rcqal

Dn8&feature=emb_logo 

 

Najdi tři pranostiky na ÚNOR: (zapiš do deníčku) 

✓ http://knihovna.obecmokre.cz/lidove-

pranostiky 

✓ https://www.rceni.cz/pranostiky/unor 

 

Vymysli své vlastní pranostiky (nejméně dvě) – zapiš 

do deníčku – budeme si číst v pátek 

 

STŘEDA    

MATEMATIKA 

ROVNICE – ŠIPKOVÉ GRAFY 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:50  (SPÁČI) 

Připrav si: pomůcky na Matematiku, penál, Počtářník – budeme opět 

počítat ☺ 

ČESKÝ JAZYK  

✓ https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm 

✓ https://www.skolasnadhledem.cz/game/13 

✓ https://wordwall.net/cs/resource/9414416/druhy-

p%C5%99%C3%ADdavn%C3%BDch-jmen 

✓ https://wordwall.net/cs/resource/7110789/koncovky-

p%C5%99%C3%ADdavn%C3%BDch-jmen-i-y 

 

Učebnice str. 61 cv. 21 (a), b), c))  -  sešit „Domácníček“ z každého cvičení 

pět slovních spojení, můžete si vybrat  

Pracovní sešit str. 33 cv. 8 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ - Učebnice str. 60 cv. 20  

ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ 

DO „DENÍKU FÉNIXOVA ŘÁDU“  - VŠE SI VYSVĚTLÍME PŘI VIDEOVÝUCE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2m5RcqalDn8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2m5RcqalDn8&feature=emb_logo
http://knihovna.obecmokre.cz/lidove-pranostiky
http://knihovna.obecmokre.cz/lidove-pranostiky
https://www.rceni.cz/pranostiky/unor
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/13
https://wordwall.net/cs/resource/9414416/druhy-p%C5%99%C3%ADdavn%C3%BDch-jmen
https://wordwall.net/cs/resource/9414416/druhy-p%C5%99%C3%ADdavn%C3%BDch-jmen
https://wordwall.net/cs/resource/7110789/koncovky-p%C5%99%C3%ADdavn%C3%BDch-jmen-i-y
https://wordwall.net/cs/resource/7110789/koncovky-p%C5%99%C3%ADdavn%C3%BDch-jmen-i-y


ČTVRTEK  

MATEMATIKA  

GEOMETRIE - MNOHOÚHELNÍKY 

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.   

 

ČESKÝ JAZYK  

OPAKOVÁNÍ – VZPOMÍNKA NA VÁNOCE 

 

Pracovní sešit str. 35 cv. 1 

 
✓ https://wordwall.net/cs/resource/6913133/p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1-jm%C3%A9na 

 

Pracovní sešit str. 37 cv. 6  

 
✓ https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html 

✓ https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni2.html 

 

 

Pracovní sešit str. 38 cv. 8 – některé si přečteme v pátek 
 

✓ https://wordwall.net/cs/resource/7694224/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-

k%C5%99%C3%AD%C5%BEovka 

 

 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 38 cv. 7  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

PRACOVNÍ LISTY – OD ÚTERÝ K VYZVEDNUTÍ VE ŠKOLE 

PREZENTACE – OD ČTVRTKA – PRACUJ PODLE NÍ 

 

https://wordwall.net/cs/resource/6913133/p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1-jm%C3%A9na
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni2.html
https://wordwall.net/cs/resource/7694224/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-k%C5%99%C3%AD%C5%BEovka
https://wordwall.net/cs/resource/7694224/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-k%C5%99%C3%AD%C5%BEovka


PÁTEK  

MATEMATIKA 

ROVNICE 

✓ https://wordwall.net/cs/resource/7900190/jednoduch%C3%A9-rovnice 

 

Učebnice str. 47 cv. 23 a 24  

Pracovní sešit str. 35 cv. 7 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 35 

cv. 10 + SNĚHURKA☺  

 

 

 

ČESKÝ JAZ YK 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:50  (SPÁČI) 

DIKTÁT, PRANOSTIKA - LIDOVÁ 

TRADICE 

✓ Připrav si: Pravopisníček – budeme 

psát diktát , Pracovní sešit ČJ, 

Deník Fénixova řádu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslím si číslo. Je menší 

než součet všech prstů na 

mých končetinách a větší 

než počet očí všech 

Sněhurčiných trpaslíků, 

navíc je dělitelné šesti beze 

zbytku. Jaké si myslím 

číslo? 

https://wordwall.net/cs/resource/7900190/jednoduch%C3%A9-rovnice


KAŽDÝ DEN SI VYBARVI, SVŮJ POCIT, CO MÁŠ V HLAVĚ, NEBO SI HO 

NAKRESLI, JAK SES CÍTIL/A/, JAK SE TI PŘI TVÉM SAMOSTUDIU DAŘILO?  

  

 

  



ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 1 – MARTINA KŮLOVÁ 

SKUPINA 2 – HELENA HANZALOVÁ  

UNIT 3 

Ve čtvrtek 4. 2.  od 12:00 proběhne videokonference.  Všechna cvičení zvládni do čtvrteční 

videokonference. 

● pracovní sešit str. 82 oddíl D (my school, school subjects) – opiš do slovníčku všechna 

slovíčka z tohoto oddílu (do slovíčka Science) 

(Na tomto odkazu najdeš náš slovníček, klikni na slovíčko a poslouchej správnou výslovnost, 

opakuj!) https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-my-world#d-my-shool 

● Zhlédni krátké video, jak vypadá školní den v Anglii. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0 

● učebnice 

str. 34/ cv. 1a –  Poslouchej a opakuj cv. 1 b – Ústně zkus odpovědět na 3 

otázky.                                                                                                                   Nápověda:                                                                                                               

Které z těchto předmětů máte ve svém rozvrhu? We´ve got English….     We haven´t got 

French…                                      Jaké jsou tvoje oblíbené předměty?   My favourite subjects are 

…..                                                                                              Ve kterých předmětech jste dobří? 

I´m good at Maths. I´m not good at Maths.                             

str. 34 - 35/ cv. 2 – Prohlédni si rozvrh Joe Bradleyho. Přečti si text pod obrázky na str. 35.  
Joe si připravil projekt o své škole, se kterým nás seznámí, abychom o jeho studiích zjistili 
více. 
Ústně zkus odpovědět na 7 otázek.  
 

● pracovní sešit 

str. 28/ cv. 1 – Doplň jednotlivé předměty. 

str. 28/ cv. 2 – Ellie a Adam hovoří o svém rozvrhu. Poslouchej a doplň předměty. 

str. 28/ cv. 3 – Podívej se na obrázky a doplň text. 

str. 29/ cv. 4 – Uděláme společně při videokonferenci. 

str. 29/ cv. 5 – Napiš o své škole. Použij fráze z rámečku. 

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy u své třídy. 

 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-my-world#d-my-shool
https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0


● Nejpozději do pátku zvládni procvičit slovíčka online z U3. Posílám odkaz:  

https://wordwall.net/play/5860/944/424    (Zadej své jméno a příjmení, po utvoření dvojic 

své odpovědi odešli. Po dokončení si zobraz žebříček úspěšnosti. Budeš rychlejší než tvoji 

spolužáci?) 

 

 

https://wordwall.net/play/5860/944/424

