
Krásný vzdělávací týden členové fénixova 

řádu. 

Čeká nás další týden výuky obrany proti 

černé magii. Tentokrát je to i týden 

zúčtování☺…….takže se na Vás těším při 

odpoledním on-line posezení, při kterém 

společně s rodiči shrneme Vaši pololetní 

cestu pátou třídou v bradavické, 

vacovské páté třídě. 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“☺.  

FOTOKOUTEK – Obrázek ve sněhu. Moonwalk – měsíční tanec. Sněhová 

stavba. Cviky ve sněhu.Sněhuláky, jak se Vám dařilo.  

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  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:40  ČJ   (SPÁČI) 

 

12:00  ČJS SPOLEČNOST (SPOLEČNÁ) 

 

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

   8:40  M   (SPÁČI) 

   

 

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

  10:40  M   (SPÁČI) 

 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1) 

12:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 

 

PÁ 15. 1.   8:00  ČJ   (SPOLEČNÁ) 

 

 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:40  (SPÁČI) 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA – TVRDÁ, MĚKKÁ 

Připrav si: učebnici ČJ, pracovní sešit ČJ, sešit školní, 

sešit „PRAVOPISNÍČEK“ – budeme psát diktát.  

 

MATEMATIKA 

VIDEOVÝUKA  12:00 

 (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:40  (SPÁČI) 

ZLOMKY 

Připrav si:, učebnici M, pracovní sešit M, sešit 

školní, penál, KALKULAČKU (kdo má) 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ  

Začněte si zapisovat svou knížku do 

čtenářského deníku, ať toho potom 

nemáte moc najednou. ☺  

POSLECH - Harry Potter a Kámen mudrců – Kapitola 7 – Moudrý 

klobouk 

on-line test 

 

PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SI POTŘEBUJÍ 

VYLEPŠIT ZNÁMKU NA 

VYSVĚDČENÍ, NEBO I PRO TY, CO BY 

CHTĚLI ZÍSKAT DALŠÍ JEDNIČKU: 

Napiš krátký příběh, ve kterém 

budou: 

3 přídavná jména měkká 

3 přídavná jména tvrdá 

3 přídavná jména přivlastňovací 

1 sloveso v rozkazovacím způsobu 

1 sloveso v podmiňovacím způsobu 

1 podstatné jméno podle vzoru růže 

1  podstatné jméno podle vzoru muž 

1 podstatné jméno podle vzoru 

stavení.  

V příběhu nesmí být žádné chyby. ☺ 

PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SI POTŘEBUJÍ 

VYLEPŠIT ZNÁMKU NA 

VYSVĚDČENÍ, NEBO I PRO TY, CO BY 

CHTĚLI ZÍSKAT DALŠÍ JEDNIČKU: 

Vymysli písemnou práci pro své 

spolužáky: 

násobení trojciferným číslem, 

dělení dvojciferným číslem, sčítání 

a odčítání desetinných čísel, 

ciferníkové počítání, slovní úloha – 

nejlépe na desetinná čísla, rýsování 

– jednoduchý obrázek (kolmice, 

rovnoběžky atd.  

Písemnou práci mi pošli i s řešením. 

☺ 



INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - IKT  

 
Milí páťáci, 
dnes si přečtěte něco o myši 
 
Samozřejmě o myši počítačové. Zapište si, prosím poznámky do sešitu (obrázky 
jednotlivých druhů myší kreslit nemusíte).  
Do sešitu si zakreslete pouze spodní obrázek s popisem tlačítek na myši. 

• na spodní straně myši je umístěn snímač pohybu, který je buď mechanický, 
optický nebo laserový. 

 

 

Mechanická myš 

- má kuličku 

 

 

 

 

Optická myš 

-  využívá LED jako zdroj světla 
 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/LED
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdroj_sv%C4%9Btla
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raton_optico.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Souris_ordinateur.png


 

Laserová myš 

- podobná jako optická 

- je přesnější a rychlejší 

 

 

 

Překresli do sešitu! 

 

 

 

 

 

  



ÚTERÝ 

MATEMATIKA  

✓  

DESETINNÁ ČÍSLA sčítání, násobení

Učebnice str. 38 cv. 20, 21 – obrázek si 

připravíme při pondělní videovýuce a 

zároveň si uděláme zelený obdélník. Vaším 

úkolem je vypočítat obvod a obsah modrého, 

žlutého a celého obdélníku.  

Pracovní sešit str. 39 cv. 2  - první dva sloupečky (pozor na to, co má přednost) 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Uč. str. 38 cv. 22 – do sešitu školního  

 

ČESKÝ JAZYK 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ 

VIDEOVÝUKA  12:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:40  (SPÁČI) 

Připrav si: učebnici ČJ, sešit školní ČJ, pracovní sešit z ČJ, penál 

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)  

Připrav si: Sešit na ČJS Společnost, Sešit na ČJS 

Příroda, Učebnice ČJS Příroda, penál, PListy 

 

 

PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SI POTŘEBUJÍ 

VYLEPŠIT ZNÁMKU NA 

VYSVĚDČENÍ, NEBO I PRO TY, CO BY 

CHTĚLI ZÍSKAT DALŠÍ JEDNIČKU: 

Vyfotit tři stromy poslat a 

pojmenovat, vyfotit alespoň 

jednoho živočicha a napsat o něm tři 

věty – případně jeho stopu. Napsat 

krátké vyprávění o jedné zajímavé 

historické postavě od doby Marie 

Terezie až k první světové válce. 

Domluvím se s každým, kterých se to 

týká individuálně.  



STŘEDA    

MATEMATIKA  

ROVNICE I. 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:40  (SPÁČI) 

Připrav si: učebnici M, pracovní sešit M, sešit školní, penál  

 

ČESKÝ JAZYK  

PŘÍDAVNÁ JMÉNA –MĚKKÁ, TVRDÁ 

Učebnice str. 55 cv. 4  - do sešitu „Domácníček“ napiš 10 správných slovních 

spojeních, vyber si která chceš.

Sešit školní 

„Smajlíci“– úkol 

z úterní 

videovýuky – 

KOLEKTIV 

NAŠÍ TŘÍDY 

(můžeš namalovat i 

obrázek) – napiš 

k němu co nejvíce 

přídavných jmen 

(nejméně 10), 

vyhrává ten, kdo 

jich bude mít 

nejvíce – 

zkontrolujeme 

v pátek.  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ - Pracovní sešit str. 29 cv. 9 

 

 

 



ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ  

VŠE SI VYSVĚTLÍME V PONDĚLÍ PŘI VIDEOVÝUCE 

Můžeš se podívat, co všechno mají lidé v hlavě☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=E0vk2FEdUbQ&list=PLWo8YN03tTsqXABWczh4L

6e-WIFhI2IPU 

 

 

 

 

 

 CO VŠECHNO PROŽÍVÁME PRÁVĚ TEĎ 

NA SVÉM HRADU 

Všichni prožíváme různé pocity, někdy jsme 

veselí, smutní, naštvaní, máme strach…  

„Co cítíš právě teď?“  Vyjádři to, jakkoliv chceš. 

Vypiš se z toho, nakresli obrázek svých pocitů….. 

Co ti v poslední době udělalo radost?  

Co tě rozesmutnělo?  

Co tě naštvalo?  

Co tě vystrašilo? 

Co tě rozčílilo? 

Co tě rozplakalo? 

Co tě rozesmálo? 

atd. 

Namaluj si koláč (kruh o poloměru 5 cm) a 

vyznačit do něj různými barvami, kolik které 

emoce cítíš – jak velký díl radosti, smutku, 

vzteku, strachu ……(vymysli další své emoce) 

je v tobě právě teď. 

 

POCITOVÝ KOLÁČ

radost smutek strach vztek spokojenost

https://www.youtube.com/watch?v=E0vk2FEdUbQ&list=PLWo8YN03tTsqXABWczh4L6e-WIFhI2IPU
https://www.youtube.com/watch?v=E0vk2FEdUbQ&list=PLWo8YN03tTsqXABWczh4L6e-WIFhI2IPU


ČTVRTEK  

MATEMATIKA  

ROVNICE I. 

VIDEOVÝUKA  10:00  

 (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:40  (SPÁČI) 

Připrav si:. učebnici M, pracovní sešit M, sešit školní, sešit „Počtářník“, penál  

 

ČESKÝ JAZYK 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ, MĚKKÁ 

 

Učebnice str. 57 cv. 12 – do sešitu „Domácníček“ od slovního spojení 

SLEP__ČÍ I RYB__ POLÉVKA do KNEDL__KY SE ZEL__M  

 

Pracovní sešit str. 30 cv. 1  - celé (podtrhnout přídavná jména podle zadání a 

s měkkými přídavnými jmény vymyslet slovní spojení v 7. p., č. mn.)  

 

 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 31 cv. 3  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

Učebnice str. 34 – 35 

Zapiš do sešitu: ENERGIE – NEVIDITELNÝ HYBATEL 

Pracuj s učebnicí do sešitu odpověz na tyto otázky: 

1. Odkud získávají energii pro svůj život rostliny, živočichové a houby? 

2. Kde všude se můžeme setkat s energií? 

3. K čemu využívají energii živé organismy? 

4. K čemu energii využívají stroje a přístroje vyrobené člověkem? 

 

  



PÁTEK  

MATEMATIKA  

ROVNICE I.  

Pracovní sešit str. 33 cv. 1 

Pracovní sešit str. 33 cv. 3 – vyfoť celou stránku i se cvičením 1  

Pracovní sešit str. 34 cv. 4  

Pracovní sešit str. 39 cv. 2 – poslední sloupeček 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 33 cv. 2  

 

ČESKÝ JAZ YK 

VIDEOVÝUKA SPOLEČNÁ  

ČESKÝ JAZYK – 8:00 

 

✓ Připrav si: učebnici ČJ, sešit školní ČJ, pracovní sešit z ČJ, penál, Deník 

Fénixova řádu, svoji knížku. 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA a TVOŘIVÉ 

ČINNOSTI 

FOTOKOUTEK : Kdo ještě nic neposlal ☺  

Malování do sněhu. Hrátky ve sněhu.  

POZOR!!! ÚKOL NA PŘÍŠTÍ TÝDEN. POZOR!!! 

Do sešitu na geometrii si překopíruj tři stejné 

obrázky. Učebnice Matematiky str. 29 cv. 13 (jen 

překreslit dvanáctiúhelník a prosím třikrát) – do 

kružítka si vezmete 25 mm a narýsujete tři kružnice, 

zvolíte si jeden bod na každé z kružnic, do kružítka si vezmete rozměr A1 a A2 

a pomocí kružítka začnete znázorňovat jednotlivé body na kružnici. Ještě si 

vysvětlíme v pondělí při videovýuce.  

  



KAŽDÝ DEN SI VYBARVI, ZALENTILKUJ SVÉHO SNĚHULÁKA, NEBO SI HO 
NAKRESLI, 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 

SKUPINA 2 – HELENA HANZALOVÁ  
UNIT 3 

Ve čtvrtek 21. 1.  od 12:00 proběhne videokonference.  Všechna cvičení zvládni do čtvrteční 

videokonference. 

● do školního sešitu si vlep/přepiš následující gramatický přehled 

Používání přídavných jmen 

- tvar přídavného jména se v jednotném ani množném čísle nemění 
př.       I´ve got a big present. (Já mám veliký dárek.) – jednotné číslo 

 

 

     

            I´ve got big presents. (Já mám veliké dárky.) – množné číslo  

            I´ve got three big presents. (Já mám tři veliké dárky.)  

 

 

            

● učebnice 

str. 31/ cv. 3 –       Přídavná jména (Adjectives) – poslouchej a opakuj 

str. 31/ cv. 4b – Přepiš věty do školního sešitu. Slova ze závorek napiš ve správném pořadí. 

● pracovní sešit 

str. 24/ cv. 1 – Najdi další barvy. 

str. 24/ cv. 2 – Poslouchej a obrázky vybarvi. 

str. 24/ cv. 3 – Hledej protiklady a spojuj. 

str. 24/ cv. 4 – Popiš věci, jaké jsou. Používej slova z nabídky. Pracuj podle vzoru. 

str. 25/ cv. 5 – Seřaď slova do správného pořadí, věty napiš. 

str. 25/ cv. 6 – Prohlédni si obrázky a věty oprav. Pracuj podle vzoru. 

Cvičení z pracovního sešitu zkontrolujeme při videokonferenci. 

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy u své třídy. 

 ● Do pátku vyplň online kvíz – Opakování „have got“. Bude hodnocen. 
https://forms.gle/Hz9iC6pJDMQfw5zj9 

neurčitý člen a nebo an se dává před 

přídavné jméno + podstatné jméno v 

jednotném čísle.  

 

 

čísla (stejně jako neurčitý člen a 

přivlastňovací zájmena se dávají před 

přídavné jméno + podstatné jméno.  

 

 

https://forms.gle/Hz9iC6pJDMQfw5zj9

