
Moji milí páťáci,  

zdravím Vás po, jistě báječných, jarních 

prázdninách a věřím, že jste si je co nejvíce 

užili, stejně jako já. ☺ 

Situace kolem našeho černokněžníka 

Korona Orthocoronavirinae se bohužel příliš 

nezlepšila, tak musíme společně po síti 

bojovat dál.  

Zachrání nás jedině naše píle a snaha naučit 

se toho co nejvíce a dosáhnout co nejlepších 

výsledků, ať můžeme mít připravenou tu nejlepší 

schopnost obrany co máme, a to je nejen naše ochrana zdraví, ale především 

naše vzdělanost a moudrost.  

TAK TEDY……JEDEME DÁL.  

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 15. 2.   8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:50  M   (SPÁČI) 

 

ÚT 16. 2.   10:00  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  ČJS    (SPOLEČNÁ) 

 

ST 17. 2.    8:00   M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  M   (SPÁČI) 

     

 

ČT 18. 2.  10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  M   (SPÁČI) 

 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1)  

12:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 

 

PÁ 19. 2. 8:00  ČJ   (SPOLEČNÁ) 

 
 

 

 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

OPAKOVÁNÍ 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK, „Pravopisníček“ – budeme psát diktát, 

penál, PŘIPRAV SI KARTY S TVRDÝM Y A S MĚKKÝM I,  

 

MATEMATIKA 

VIDEOVÝUKA  12:00  (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:50  (SPÁČI) 

ROVNICE, PRÁCE S DATY 

Připrav si: pomůcky na MATEMATIKU, penál 

 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ  

POSLECH  

Harry Potter a Kámen mudrců – Kapitola 10. – 

V předvečer všech svatých 

Od středy online-test☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=ACyRrDCfIXc&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-

sULZ5ZIasa2&index=10 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ACyRrDCfIXc&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ACyRrDCfIXc&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=10


INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - IKT  

Milí páťáci, 
skončily nám jarní prázdniny a já doufám, že jste si alespoň trošku odpočinuli.  
Na tento týden, jsem pro vás připravil něco o operačním systému. Co je operační systém, z 
čeho se skládá a jak funguje? V dnešní hodině se to dozvíte.  
Přepište si, prosím, poznámky do sešitu a pokuste se překreslit obrázky, které jsou na konci. 
Obrázky pak zkuste spojit čarou (nebo šipkou) s operačními systémy.  

 
Vše pak pošlete na můj e-mail: reditel@zsvacov.cz do 18.2.2021 
 

 

Operační systém (OS) 
 

• Díky operačnímu systému může fungovat celý náš počítač. 

• Je to tedy program, díky kterému mohou fungovat všechny ostatní části počítače – jak 
hardware, tak ostatní počítačové programy (software).  

• Bez operačního systému nám nebude fungovat ani sebevýkonnější počítač. Počítač bez 
operačního systému je jako lidské tělo bez mozku.  
 

Co všechno dělá OS?  

• Operační systém shromažďuje a řídí všechny operace v PC. 
 

Například: 
 

• Přebírá data z myši a klávesnice – předává údaje konkrétním aplikacím.  

• Komunikuje s uživatelem – přijímá jeho pokyny a vykonává je.  

• Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače – přístup k datům, přístup k paměti RAM, 
přístup k mechanikám, aj.  

• Spravuje externí zařízení a přístup k nim – tiskárny, myši, tablety, scannery, aj.  

• Reaguje na chybové hlášení programů.  
 
 

mailto:reditel@zsvacov.cz


 
 
 
 
 
 

Windows 
•  Nejoblíbenější operační systém     

•  Příjemné prostředí 

•  Velké množství software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Každý operační systém (OS) má svůj obrázek. Zkuste spojit čarou operační systém (OS) 
s obrázkem.  

 
 
       
 
 
 
 
    OS APPLE 
 
 
    OS LINUX 
 
 
   OS WINDOWS 
 
 
   OS ANDROID 
 
 
   iOS (pro mobil) 

 
 
 
 
 

  



ÚTERÝ 

MATEMATIKA  

POČETNÍ OPERACE – CO UŽ UMÍM – PŘÍPRAVA NA ZÍTŘEJŠÍ TEST 

PŘI VIDEOVÝUCE☺ 

✓ https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-scitani-odcitani-nad100-2-uroven/8690 

PS str. 40 cv. 5 - první dva příklady na sčítání, první dva příklady na odčítání 

✓ https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-2cif-2-uroven/413 

✓ https://www.umimematiku.cz/pexeso-deleni-se-zbytkem-1-uroven/742 

PS str. 40 cv. 6, 7, 8, 10 - z každého první dva příklady 

✓ https://wordwall.net/play/7283/148/942 

✓ https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nasobeni-pod-sebou-2-uroven/4529 

PS str. 40 cv. 9 - první příklad 

PRÁCE S DATY 

Výroba grafu do sešitu školního. Zaznamenej si 

pondělní a dnešní teplotu a takto zaznamenávej 

teplotu až do neděle. Pošli mi svůj vyrobený graf 

s pondělním a úterním záznamem.  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Učebnice str. 50 cv. 

19  

 

 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  10:00  

 (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50 

 (SPÁČI) 

OPAKOVÁNÍ 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK, penál, PŘIPRAV SI KARTY 

S TVRDÝM Y A S MĚKKÝM I  

 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-scitani-odcitani-nad100-2-uroven/8690
https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-2cif-2-uroven/413
https://www.umimematiku.cz/pexeso-deleni-se-zbytkem-1-uroven/742
https://wordwall.net/play/7283/148/942
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nasobeni-pod-sebou-2-uroven/4529


ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST  

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)   

Připrav si: Sešity na ČJS, ČJS Příroda, penál 

 

FOTOKOUTEK – stopy zvířat v přírodě – ve sněhu, 

soutěž o nejpovedenějšího andělíčka ve sněhu….kdo 

neposlal, ještě pošle.  

 

 

STŘEDA    

MATEMATIKA 

PRÁCE S DATY, POČETNÍ OPERACE 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:50  (SPÁČI) 

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

videovýuce mi pošli PS str. 40 celá ☺ 

ČESKÝ JAZYK  

Pracovní sešit str. 40 cv. 3 

✓ https://wordwall.net/play/6684/423/462 

Pracovní sešit str. 36 celá - opakování  

✓ https://wordwall.net/play/9649/320/980 

✓ https://wordwall.net/play/10871/270/423 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 40 cv. 2  

 

 

https://wordwall.net/play/6684/423/462
https://wordwall.net/play/9649/320/980
https://wordwall.net/play/10871/270/423


ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ – TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

MASOPUSTNÍ TVOŘENÍ 

…..něco o Masopustní veselici 

✓ https://edu.ceskatelevize.cz/video/2889-masopust-a-jeho-historie 
✓ https://edu.ceskatelevize.cz/video/5311-chaloupka-na-vrsku-jak-to-bylo-na-masopustu 

…příprava masky na naší MASOPUSTNÍ PÁTEČNÍ VESELICI 

Lidé se převlékali zpravidla do zvířecích masek, které plnily svoji důležitou symboliku. 

Člověk na sebe společně s převlekem převzal nejen zvířecí podobu, ale 

také zvířecí vlastnosti a sílu.  

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

 

 

Vyrob si masku, škrabošku, 

která představuje nějaké zvíře. 

Zapiš si, nakresli, nalep do 

Deníku Fénixova řádu zvíře, 

které sis zvolil/a. Napiš, proč 

je Tvým oblíbeným zvířetem, co 

máte společného, v čem Tě 

fascinuje. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2889-masopust-a-jeho-historie
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5311-chaloupka-na-vrsku-jak-to-bylo-na-masopustu
https://www.youtube.com/watch?v=vvTcFtRBZho


➢ Podívej se na videa.  

➢ Jeden z pokusů si vyber.  

➢ Vyzkoušej si ho.  

➢ Zaznamenej do sešitu postup.  

➢ Vyfoť, natoč a pošli. 

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. 

GEODESKA – pokud máš možnost otevři si ji společně s videovýukou (třeba na 

mobilu)  ☺  

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

ČESKÝ JAZYK  

 

Pracovní sešit str. 39 cv. 10  
✓ https://www.umimecesky.cz/korektor-psani-e-mailu-2-

uroven/73 

 

Pracovní sešit str.40 cv. 4 
✓ https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-

uroven/715 

 

 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 42 

cv. 7 (jen vyluštěná slova – zbytek budeme dělat 

společně)   

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

Opakovací kvíz – První světová válka 

https://wordwall.net/play/9576/954/662  

 

Statická elektřina – pokusy 

 

✓ https://edu.ceskatelevize.cz/video/1176-staticka-elektrina 

✓ https://edu.ceskatelevize.cz/video/6082-pokus-staticka-elektrina-hybe-vodou 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=yhEiNGsqN-c 

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
https://www.umimecesky.cz/korektor-psani-e-mailu-2-uroven/73
https://www.umimecesky.cz/korektor-psani-e-mailu-2-uroven/73
https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/715
https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/715
https://wordwall.net/play/9576/954/662
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1176-staticka-elektrina
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6082-pokus-staticka-elektrina-hybe-vodou
https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y
https://www.youtube.com/watch?v=yhEiNGsqN-c


PÁTEK  

MATEMATIKA 

Počtářník  

PRÁCE S DATY: Nezapomeň si zaznamenávat teplotní údaje do grafu.  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu vidíme počet kouzel, které použili jednotliví 
kouzelníci v prvních šesti měsících roku. V kolika měsících 
kouzlil více Albus Brumbál než Harry Potter? 

 

 



ČESKÝ JAZ YK 

VIDEOVÝUKA  8:00 (SPOLEČNÁ)   

OSLAVA MASOPUSTU……a možná ještě jedna malá oslavička.  

✓ Připrav si:  Deník 

Fénixova řádu, 

masku, dvě Bingo 

karty, kdo bude 

chtít, může si 

připravit i 

masopustní 

koblihu – jako 

svačinku☺ 

 

 

 

 

 

 

 

….a bonus na závěr – ÚNIKOVKA HARRY POTTER – do neděle mi pošli 

odpověď, na otázku, kterou najdeš na konci celé hry☺.  

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-
OfvlpRkC1CLddA5nab5r/p 

ub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-OfvlpRkC1CLddA5nab5r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-OfvlpRkC1CLddA5nab5r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-OfvlpRkC1CLddA5nab5r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-OfvlpRkC1CLddA5nab5r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


MEDVĚD NESMĚL CHYBĚT NA ŽÁDNÉM MASOPUSTNÍM PRŮVODU, TAK NECHYBÍ ANI 

V NAŠEM MASOPUSTNÍM TÝDNU, VYBARVI SI HO A NAKRESLI MU TAKOVÝ OBLIČEJ, 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 18. 2.  od 12:00 proběhne videokonference.  Všechna cvičení zvládni do čtvrteční 

videokonference. 

● učebnice 

str. 36/ cv. 3 –  Poslouchej a doplň tabulku. Tabulku vlep/přepiš do školního sešitu. 

   Vyplněnou tabulku pošli do čtvrtka na mail kulova@zsvacov.cz - (skupina 1) 

  hanzalova@zsvacov.cz – (skupina 2). Děkujeme! 
pozn. (u druhého sloupečku CLASS -  třída+písmenko – př. 3D) 

 

● pracovní sešit – opakování 3. lekce 

str. 30/ cv. 1 – Podívej se na oba obrázky Benova pokoje, napiš věci, které jsou jinak na 

obrázku B.                                                         

                          Pracuj podle vzoru. 

str. 30/ cv. 2 – Popiš věci, využívej nabídku slov. 

str. 30/ cv. 3 – Přečti si text a odpověz na otázky. 

str. 31/ cv. 4 – Vylušti přesmyčky a napiš školní předmět. 

str. 31/ cv. 5 –           Poslouchej a vyber správnou odpověď.  

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy u své třídy. 

● Procvičuj online – slovní zásoba School subjects (Po dokončení pracovního listu klikni na 

tlačítko FINISH!! + CHECK MY ANSWERS.) 

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

hool_subjects/At_the_school._drag_and_drop_and_choose_yp15358xn (vyber slovíčko ke 

správnému obrázku) 

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

hool_subjects/3%C2%B0_79_ru862827vb (vyber správný školní předmět, vyřeš přesmyčky, 

poslouchej a napiš správný den) 

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

hool_subjects/The_school_song_bv42924nn (zazpívej si písničku, doplň vynechaná slova 

z nabídky) 

NAME CLASS FAVOURITE SUBJECTS SCHOOL UNIFORM-

COLOUR 

SCHOOL LUNCH 

YES/NO 

Sasha     

Henry     

Rob     

Noelie     

mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:hanzalova@zsvacov.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/At_the_school._drag_and_drop_and_choose_yp15358xn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/At_the_school._drag_and_drop_and_choose_yp15358xn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/3%C2%B0_79_ru862827vb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/3%C2%B0_79_ru862827vb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/The_school_song_bv42924nn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_subjects/The_school_song_bv42924nn

