
Vážené studentky , vážení studenti, 

i když už se někteří naši nejmenší 
spolužáci vracejí do třídy, my bohužel 
zatím ne a stále jedeme z domácího 
prostředí. Nažhavte mozkové buňky, ukliďte pracovní stolky, 
procvičte prstíky na psaní……A HURÁ NA TO! 

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 – krásně uklizený Váš pracovní stůl (s překvapením….s 
hádankou)  

ON-LINE TEST – na stránkách školy občas najdete on-line test, bude na 
známky, budete mít dva pokusy.  

PREZENTACE – podívej se na prezentaci a pracuj podle ní.  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – úkoly pro nadšence, kdo chce, možnost získání 
jedničky – musí být odeslán, ten den, co je napsán. 

VIDEOVÝUKA 

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 

SKUPINA A – Eliška, Lucinka Vi., Jeníček V., Rozárka, Adélka, Julinka, 

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

SKUPINA B – Sebík, Matěj, Šimon, Vojta, Lucka Va. Matyáš, Rosťa, 

Terinka H., Jiřík, Terezka J., Jan L., Anetka, Páťa 

 

PO 2. 11.    8:00  ČJ   (SK A) 

   8:40  ČJ   (SK B) 
  12:00 ČJS SPOLEČNOST (společná) 
ÚT 3. 11.   státní svátek (JAKÝ?☺) 

ST 4. 11.      8:00 M   (SK A) 
    8:40 M   (SK B) 

  12:00 ČJ   (SK A) 
  12:40 ČJ   (SK B) 
ČT 5. 11.  10:00 AJ   (Martina Kůlová SK1) 

10:00  AJ   (Lenka Fridrichová SK2 
12:00 M   (SK A) 

  12:40 M   (SK B) 
  

PÁ 6. 11.   8:00  ČJ   (společná) 

  



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, PŘÍPONOVÉ 

ČÁSTI 

VIDEOVÝUKA 8:00 SKUPINA A 

VIDEOVÝUKA 8:40 SKUPINA B 

Připrav si: vše na ČJ - učebnici Českého jazyka, sešit školní - smajlík, 
pracovní sešit z Českého jazyka, sešit – Všeználek,  sešit – 

Pravopisníček, psací potřeby, penál. 

MATEMATIKA 

POČETNÍ OPERACE, SLOVNÍ ÚLOHY, VÝSTAVIŠTĚ 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5fb153d0a4648 
(komu se to nezobrazí, tak 5. třída – SLOVNÍ ÚLOHY) 
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5fb1545347018 
(komu se to nezobrazí, tak 4. třída – VÝSTAVIŠTĚ) 
 

Učebnice str. 19 cv. 73 – překresli do sešitu a), b), c)  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – výstaviště d), e) 

POČTÁŘNÍK:   

 

 

 

 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Slovní úloha v červeném rámečku. Učebnice str. 24 
(dole)  

zapiš správně pod sebe: 

456 892 + 56 789 = 

8 956 124 – 524 003 = 

489 * 836 = 

 

56 814 : 6 = 

8 569 : 14 = 

SLOVNÍ ÚLOHA: 

V jídelně je 23 stolů. U každého stolu jsou 4 

židle a na každé sedí žák. Kolik rukou a kolik 

nohou je v jídelně? 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5fb153d0a4648
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5fb1545347018


ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ  

POSLECH –  

Harry Potter a Kámen mudrců – Kapitola 3  

https://www.youtube.com/watch?v=MJ66BPtGZz8 

ON-LINE TEST – od středy 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

VIDEOVÝUKA  12:00  

• Připrav si: Učebnici ČJS – PŘÍRODA, Sešit na ČJS Příroda (hotové výpisky 

z PREZENTACE!)penál 



IKT – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Jak funguje PC (nadpis – napiš si ho do sešitu) 

A co se v něm vlastně děje? 

Opakování (přečti si, ale nezapisuj do sešitu!) 

 V minulých hodinách jsme si řekli, co vše musí obsahovat počítač – bez čeho by 

prostě nefungoval 

 Je to: 

❑ Zdroj 

❑ Základní deska 

❑ Procesor 

❑ Operační paměť 

❑ Hard disk 

❑ Dnes se zkusíme seznámit s tím, jak to celé 

dohromady funguje 

Zdroj a základní deska (přepiš si do sešitu) 

 Aby to vůbec mohlo začít fungovat, musíme mít zdroj    

 Zdroj zajišťuje napájení součástek počítače elektrickou energií 

 Zdroj musí být v prvé řadě připojen na základní desku 

 Základní deska zajišťuje propojení všech součástek 

počítače  

Přidáme procesor (přepiš si do sešitu) 

 Mozkem počítače je 

procesor 

 Zpracovává veškeré 

informace 

 Je umístěný přímo na základní desce 

 

OBRÁZKY SI NEKRESLI! AŽ PŘIJDEŠ DO ŠKOLY, TAK SI JE NALEPÍME! 

Vše si po sobě ještě jednou přečti.  

Přeji ti hezký týden. Nezapomínej se učit a buďte všichni zdraví. 



STŘEDA  

MATEMATIKA 

DĚLITELNOST – GRAF DĚLITELŮ 

VIDEOVÝUKA 8:00 SKUPINA A 

VIDEOVÝUKA 8:40 SKUPINA B 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, sešit 
školní, sešit – Počtářník,  psací potřeby, penál, Pozor:15 lístečků 

s číslicemi od 1 do 9 a 6 prázdných 

ČESKÝ JAZYK  

ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, PŘÍPONOVÉ ČÁSTI 

VIDEOVÝUKA 12:00 SKUPINA A 

VIDEOVÝUKA 12:40 SKUPINA B 

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

pracovní sešit z Českého jazyka, sešit – Všeználek,  sešit – 
Pravopisníček, psací potřeby, penál. 

ON-LINE TEST – od středy 

ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ 

Jsem moc ráda, že spousta z Vás, a nejen z Vás dětí, ale i z Vás dospělých☺ 
se zapojila do psaní dopisů. Myslím si, že jste tím prokázali velkou laskavost a 

adresátovi to udělalo nesmírnou radost. Mně tedy rozhodně☺. 

Včera jsme si připomněli jeden významný 

den. Zjisti, co to je za den. Napiš do sešitu na 
Tvůrčí psaní, krátký příběh o tom, kdy Tobě, 

nebo Tvým blízkým se stala obrovská 

nespravedlnost, křivda a jak se to vyřešilo.  

 

(člověk, který bojoval za pravdu a 
spravedlnost a byl za svoji pravdu upálen) 

      KDO JE TO? 

 

 

 



ČTVRTEK  

MATEMATIKA 

GEOMETRIE 

VIDEOVÝUKA 12:00 SKUPINA A 

VIDEOVÝUKA 12:40 SKUPINA B 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, sešit na 
geometrii, PList – čtvercovou síť, rýsovací potřeby: pravítko s ryskou, 
kružítko, pravítko, ořezanou tužku, gumu. Připravená cvičení 

z minulého týdne.   

 

 

 

ČESKÝ JAZYK  

PROCVIČOVÁNÍ – ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, PŘÍPONOVÉ ČÁSTI 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fb16093b8fd9 

(5. třída – Doplň BĚ, PĚ, VĚ) 
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koren-predpona-zdvojene-2-
uroven/2860 - zdvojené souhlásky 

ZÁPIS DO SEŠITU VŠEZNÁLEK: hned za mě, mně. 

Učebnice str. 39 cv. 5– 
přepsat do sešitu, vybrat 

správné slovo  

Pracovní sešit str. 20 cv. 13 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – 
Učebnice str. 32 – vyřešení 
barevných rébusů na stránce. 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

Pochvala Všem, kteří jste 
vyráběli své úžasné 

odpočítávací kalendáře. 

 

 

Učebnice str. 16 cv. 59 do sešitu na geometrii vlep 

čtvercovou síť rozměr 19 x 9 – narýsuj obrazce podle 

šipkového zápisu.  

Učebnice str. 16 cv. 60 jen překresli obrázek z „tabule“. 
Vlep si čtvercovou síť 9 x 6 – budeme s tím společně příští 

týden pracovat.  

 

ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY 

V češtině se mohou objevit dvě stejné hlásky vedle 

sebe: 

• u složených slov (půllitr, dvojjazyčný,…) 
• při skloňování slov (racci, zlomme,…) 
• u slov s předponami od- nad- pod- před- 

roz- bez- nej- (oddaný, rozzářený,…) 
• u některých slov s příponou -ný -ní (okenní, 

kamenný,…) U názvů zvířat, píšeme jen jedno 
– n- (sloní, beraní) 

• ve slovech ANNA, MĚKKÝ, POVINNOST, 
PANNA 

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fb16093b8fd9
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koren-predpona-zdvojene-2-uroven/2860
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koren-predpona-zdvojene-2-uroven/2860


Úklid svého pracovního stolečku…..pošlete nám svůj uklizený stůl a 

schovejte nám tam nějakou věc, překvapení a my budeme hádat, co to 

je…..nebo alespoň já budu hádat.☺ 

WHATSAPP 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

PREZENTACE – OD ČTVRTKA – PRACUJ PODLE NÍ 

PÁTEK 

MATEMATIKA 

DĚLITELNOST 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-sude-liche-1-uroven/63 
(procvičování – rozlišování sudých a lichých čísel) 
https://www.umimematiku.cz/presouvani-delitelnost-krizovka-1-uroven/786 
(zkuste si křížovku dělitelnosti…zajímavé☺) 

Pracovní sešit str. 19 cv. 6   

Pracovní sešit str. 25 cv. 9, 10, 12 – zkontrolujeme příští týden 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Učebnice str. 35 cv. 24 (2 krychle) 

Uff….tak na závěr počítání se podívej na Káju☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=gNF2Nokfwv4 

 

ČESKÝ JAZ YK – Tvůrčí psaní, Čtení  

VIDEOVÝUKA  

ČESKÝ JAZYK – 8:00   

• Připrav si: učebnici Českého jazyka, pracovní sešit z Českého jazyka, 
psací potřeby, penál, Tvůrčí psaní – řeknete nám o jaké 

nespravedlnosti jste psali.   

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Někteří jste zapomněli poslat………vymysli krátkou cvičební sestavu 
s originálními předměty v domácnosti, natoč nám ji, nebo sepiš, stačí 5 

cviků. (tento pátek cvičíme) 

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

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-sude-liche-1-uroven/63
https://www.umimematiku.cz/presouvani-delitelnost-krizovka-1-uroven/786
https://www.youtube.com/watch?v=gNF2Nokfwv4
https://www.youtube.com/watch?v=xuZMUgceivU


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 

Ve čtvrtek 19. 11. od 10:00 proběhne videokonference. 

● opakujeme sloveso „to be“ (= být) – do školního sešitu si vytiskni a nalep/případně přepiš 

následující 3 cvičení a doplň  

Tato tři cvičení splň do čtvrteční videokonference, kde společně zkontrolujeme. 

1. Zakroužkuj správný tvar slovesa “to be”  

1.She ’s / ’re from France.  2. It am / is a bicycle. 3. He aren’t / isn’t 12.                                                                   
4. They ’re / ’m Jack and Maria. 5. It is / are a radio. 6. They is / aren’t from Australia. 

2. Napiš věty v záporu. Použij stažený (krátký) tvar. 

1. We’re from Greece.  _______________________________________________ 
2. I’m twelve.   _______________________________________________ 
3. They’re from New York.                                                                                                            
4. She’s my sister.                                                                                                           
5. You’re Manuel.                                                                                                           
6. He’s very friendly.                                                                                                          

 

3. Tvoř věty se slovesem “to be”. Použij stažený (krátký) tvar. 

1.He / not / eleven.      _______________________________________________                                                                                                                                                      
2. We / from Italy. _______________________________________________                                                                                                                                                   
3. She / Lauren.  _______________________________________________                                       
4. I / from Britain. _______________________________________________                                             
5. It / an orange.  _______________________________________________                                         
6. They / at school. _______________________________________________ 

 

● učebnice – str. 17/ cv. 10 a) Představ se! Doplň věty a napiš je do sešitu. 

cv. 10 b) Vyber si známou osobnost nebo někoho z rodiny a doplň věty.                                                                                      

Cvičení napiš do sešitu. Můžeš doplnit obrázkem nebo fotkou. 😊 

Zkontrolujeme ve čtvrtek při videokonferenci! 

● Opiš do slovníčku další část slovíček z 2. lekce – PS str. 81 – B My family (od slovíčka connect do 

slovíčka your) 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-friends-and-family#2-friends-and-family  

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

● do pátku 20. 11. vypracuj 15 bodový online kvíz (sloveso „to be“) (Možný je pouze jeden pokus, 

proto nespěchej a pozorně si čti zadání. Test bude hodnocen!) 

https://forms.gle/Z3JrdiwMnguLnEJRA  

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-friends-and-family#2-friends-and-family
https://forms.gle/Z3JrdiwMnguLnEJRA


ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 2 – LENKA FRIDRICHOVÁ 

Milí páťáci, 

tento týden budeme procvičovat sloveso TO BE (být). Videokonference bude ve čtvrtek. 

Učebnice 

str.17/cv.10a – do školního sešitu představ sebe (dokonči věty) 

           cv.10b – do školního sešitu představ nějakou známou osobu nebo někoho z rodiny (dokonči 
                           věty) 
Pracovní list – Opakování slovesa TO BE – vypracuj ho →zkontrolujeme při videokonferenci 

Opakování slovesa „to be“ 

4. Zakroužkuj správný tvar slovesa “to be”  

1.She ’s / ’re from France.  2. It am / is a bicycle. 3. He aren’t / isn’t 12. 4. They ’re / ’m Jack and 
Maria. 5. It is / are a radio. 6. They is / aren’t from Australia. 

5. Napiš věty v záporu. Použij stažený tvar. 

1. We’re from Greece.  _______________________________________________ 
2. I’m twelve.   _______________________________________________ 
3. They’re from New York.                                                                                                            
4. She’s my sister.                                                                                                           
5. You’re Manuel.                                                                                                           
6. He’s very friendly.                                                                                                          

 

6. Tvoř věty se slovesem “to be”. Použij stažený tvar. 

1.He / not / eleven.      _______________________________________________                                                                                                                                                      
2. We / from Italy. _______________________________________________                                                                                                                                                   
3. She / Lauren.  _______________________________________________                                       
4. I / from Britain. _______________________________________________                                             
5. It / an orange.  _______________________________________________                                 
6. They / at school. _______________________________________________ 
 

Vypracuj ONLINE TEST – Sloveso TO BE: najdeš na stránkách školy 
https://forms.gle/su65runQch3Y3ByD9 
vypracuj do pátku 20.11. 
test bude známkován!! 
 

Opiš do slovníčku slovíčka z PS str.81/B – My family, Family, Possessive adjectives (od „connect“ do 
„your“) 
pod tímto odkazem nalezneš výslovnost slovíček z 2. lekce – klikni na slovíčko a uslyšíš výslovnost 
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-friends-and-family#2-friends-and-family 
 

https://forms.gle/su65runQch3Y3ByD9
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-friends-and-family#2-friends-and-family

