
Vážené studentky, vážení studenti 

naší kouzelnické školy ve Vacově, pokračujeme ve Vašem domácím 
samostudiu kouzelnických disciplín. Tento týden si uděláme trochu tajemný, 
dušičkový, čarodějnický, halloweenský.  

DŮLEŽITÉ☺ 

- ÚKOLY k odeslání  ……dodržujte týdenní plán.  

- WHATSAPP – „Super třída“☺ - opět si vzájemně pomáhejte, ptejte se a 
využívejte skupinu k vzájemné spolupráci, raďte si, ale neposílejte si 
hotová cvičení, to spolužákovi moc nepomůžete. Děkuji Všem, kdo 
skupinu využívá k vzájemné komunikaci, fotokoutkům, k potěšení nás 
všech.  

- „FOTOKOUTEK“  - pokud se Vám podaří vyfotit něco strašidelného, 
tajemného, pošlete nám to. Posílejte nám halloweenské nápady na TČ. 

- „VIDEOVÝUKA“ 
PO 19. 10.  AJ – 8:00 (Lenka Fridrichová SK2) 
                  ČJ – 8:00 (druhá skupina, která nemá AJ SK1) 
ÚT 20. 10.  AJ – 8:00 (Martina Kůlová SK1) 
                   ČJ – 8:00 (druhá skupina, která nemá AJ SK2) 
ST 21. 10.   M   – 8:00 
ČT 22. 10.   M   – 9:00 
PÁ 23. 10.   ČJ – 9:30 
NEÚČAST:  
Neúčast nahlaste prosím dopředu a rodiče Vás musí písemně omluvit na 
škola-online. 
Kdo se nebude moci zúčastnit, nebo se mu nepodaří připojit, prosím 
udělejte si daná cvičení, ať nejste pozadu. Cvičení Vám na vyžádání 
zašlu na WhatsApp po videovýuce. Ti z Vás, kteří už vědí, že máte 
problém s připojením, začněte se prosím připojovat o 10 minut dříve, ať 
to společně dopředu vyřešíme a nezdržujeme ostatní ; - ) 
 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi nebo zavolejte.  

 



PONDĚLÍ 

VIDEOVÝUKA  8:00 

AJ – 8:00 – 2. SKUPINA – PANÍ UČITELKA LENKA FRIDRICHOVÁ 

ČJ – 8:00 – 1. SKUPINA – JÁ   

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  (dnešní úkoly jsou na dnešek pro skupinu 

2 a na zítra pro skupinu 1, podle videovýuky) 

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM 

Naučit, zapsat za uši  – DĚTI, OČI, UŠI – TVRDÉ „Y“ JIM SLUŠÍ. 

(ty děti, ty oči, ty uši jsou v množném čísle podle rodu ženského) 

  Online procvičení: 

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f8c451886ea8 

https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-pro-prvni-stupen-
2/ 

Učebnice str. 21 cv. 23 – do sešitu školního (pozor správný rok musíte 

zjistit pomocí vypočítání příkladu v závorce) Př.: Jan Amos Komenský se 
narodil v roce  (1860 – 268) ….takže kdy se narodil?☺ 1860 – 268 = 

___________ 

Pracovní sešit str. 14 cv. 8 b) – opakování vyjmenovaných slov 

https://www.umimecesky.cz/roboti-vyjmenovana-slova?source=explicitKC 

 

 

 

 

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f8c451886ea8
https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-pro-prvni-stupen-2/
https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-pro-prvni-stupen-2/
https://www.umimecesky.cz/roboti-vyjmenovana-slova?source=explicitKC


MATEMATIKA 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ – VELKÁ ČÍSLA 

Vytiskni nebo přepiš do POČTÁŘNÍKU  

 

 

 

 

 

Pracovní sešit str. 14 cv. 1 

Učebnice str. 20 cv. 2 – sešit školní K – znamená kalkulačka 

 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ 

Každý den čtěte alespoň 20 minut, začněte si zapisovat rozečtenou knížku do 
čtenářského deníku, vyfoťte nám na skupinu začátek svého čtenářského 

deníku i s Vaší knížkou. Případné dotazy na videovýuce☺ WHATSAPP 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ – ŘÍMSKÉ ČÍSLICE 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-rimske-cislice-1-uroven/80 

Učebnice str. 19 cv. 75, 76 – sešit školní – nadpis ŘÍMSKÉ 
ČÍSLICE- zelenou tabulku si přepiš do sešitu a pod to…. cv. 75, 

76 

Učebnice str. 20 cv. 3 – sešit školní  

UKÁZKA: a) 1 a 3 z toho složím 11, 13, 31, 33 – 11 + 13 + 31 + 33 = 88 

Učebnice str. 20 cv. 11 – do sešitu – vybrat a přepsat dva součtové 

trojúhelníky 

 

ČESKÝ JAZYK – VIDEOVÝUKA – PONDĚLÍ, ÚTERÝ 

VIDEOKONFERENCE 8:00 

AJ – 8:00 – 1. SKUPINA – PANÍ UČITELKA MARTINA KŮLOVÁ 

ČJ – 8:00 – 2. SKUPINA – JÁ   

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

Pravopisníček, psací potřeby, penál. 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

MARIE TEREZIE, JOSEF II., OSVÍCENSTVÍ  

https://www.youtube.com/watch?v=yPeEkK3Bu0 

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-

S7VF3w&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=73 

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFAB

nZExbv&index=74 

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRF

ABnZExbv&index=75 

https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFA

BnZExbv&index=76 

https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFA

BnZExbv&index=77 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-rimske-cislice-1-uroven/80
https://www.youtube.com/watch?v=yPeEkK3Bu0
https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=74
https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=77


STŘEDA 

ČESKÝ JAZYK  

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 

Učebnice str. 26 cv. 18 –  (1. polovinu uděláme společně při 

videovýuce) do sešitu školního – od motoristky požádal__ o 
pomoc……….do konce. 

ROZBOR STAVBY SLOVA 

https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-2-uroven/1342 

Učebnice str. 26 cv. 19 -   rozbor stavby slova – do sešitu školního – 

(vysvětlíme si při videovýuce) 

Pracovní sešit str. 11 cv. 10 (nápověda: 60 : 5 = _____počet chyb) 

Pracovní sešit str. 12 cv. 1 

MATEMATIKA 

VIDEOVÝUKA 

MATEMATIKA – 9:00 

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

školní, sešit – Počtářník,  psací potřeby, 

penál. 

ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ 

Sešit Tvůrčí psaní: POPIS – CO JSEM ZA 

VĚC – HÁDANKA….stačí poslat              

do 27. 10. 
Kdo chce, může zkusit hádat: 
http://slovesnost.hys.cz/?cat=10 

 
(Představte si, že Vás 
skřítek Dobby musí 
začarovat v nějakou 
věc, aby Vás zachránil 
před 
nebezpečím……popište 
nám v co jste se 
proměnili……využívejte 
vhodná přirovnání a co 
nejpřesnějšího popisu……jen nezmiňujte co jste za 
věc……my budeme hádat) 

Jsem věc, kterou všichni dobře znáte a máte ji 
určitě doma. 

Lidé mě používají už od konce pravěku a 
nacházím se snad v každé domácnosti. Pár mých 
sourozenců žije venku, kde na ně prší, sněží nebo 
svítí sluníčko. Proto je jim věnována větší 
pozornost, aby neonemocněli. Někteří členové 
mojí rodiny jsou malí, jiní velcí. Každý z nás má 
jiný tvar a odlišný počet nohou. To že máme nohy, 
neznamená, že můžeme chodit. Z místa na místo 
nás většinou přemisťuje pouze člověk. Mé 
příbuzné vyrábějí ze všech možných materiálů. 

Často bývám dobře osvětlen a hezky ozdoben. 
Téměř pořád jsem se svými kamarády a 
kamarádkami. Pro lidi jsem celkem potřebný, 
protože by beze mne nemohli dělat spoustu 
činností. Vím skoro vše důležité, protože se kolem 
mě děje většina rozhovorů a oslav. Ovšem někdy 
musím nést velkou hmotnost a to se mi ani trochu 
nelíbí. I když stojím celý den, nohy mě nebolí. Čas 
od času se na mně objeví nějaká ta rána. Když už 
jich mám hodně, lidé mě zakryjí speciálním 
obvazem, který je určen jen mně. Pod ním se 
cítím příjemně a připadám si hezčí. 

Čím jsem starší, tím více si mě ostatní cení a váží. 
Ale jednoho dne přece jen přijde moje hodinka. To 
mě lidé nejprve zabijí takovými divnými a ostrými 
zbraněmi. Poté mě hodí do malé čtvercové a 
hodně pálivé rakve. No a to je můj konec. Tak už 
víte, co jsem? /Tomáš Beneš/ 

https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-2-uroven/1342
http://slovesnost.hys.cz/?cat=10


 

ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK – TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

PÁROVÉ SOUHLÁSKY 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-

souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html 

http://www.chmelkova.cz/cestina/spodoba/spodoba_1/spodoba1.htm 

Učebnice str. 30 – přečíst článek – kdo chce a má tu možnost, může 

vyzkoušet vyrobit. Vaše výtvory nám pošlete na skupinu.  WHATSAPP 

Pracovní sešit str. 14 cv. 8 c)  (poslat b i c) 

Pracovní sešit str. 17 cv. 2 – projdeme při videovýuce 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

Učebnice PŘÍRODA str. 16, 17 – pročíst, prostudovat 

FOTOKOUTEK – foto hospodářského zvířete, kdo má doma, či jestli 

má někdo foto výlovu rybníka  

 

MATEMATIKA 

VIDEOVÝUKA 

MATEMATIKA – 9:00 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, 

kalkulačku, sešit školní, sešit Počtářník,  psací potřeby, penál. 

 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

Pošlete nám na WHATSAPP zajímavý nápad, obrázek, video, vlastní tvoření 

na téma -  dušičky, duchové, strašidla, halloween☺ 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html
http://www.chmelkova.cz/cestina/spodoba/spodoba_1/spodoba1.htm


 

PÁTEK 

MATEMATIKA 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-

pisemne-deleni-2cif-2-uroven/412 

Vytiskni nebo přepiš do POČTÁŘNÍKU 

  

 

Učebnice str. 24 cv. 5 (poslední násobilkový obdélník – budeme procházet 

při videovýuce) – do sešitu 

Pracovní sešit str. 17 cv. 3 (doplnit zbylá čísla, která nestihneme při 

videovýuce) 

Pracovní sešit str. 18 cv. 4 (třetí řádek – druhý budeme počítat při 

videovýuce) 

ČESKÝ JAZYK 

VIDEOVÝUKA  

ČESKÝ JAZYK – 9:30   

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

Pravopisníček, psací potřeby, penál. 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc 

Vymyslete choreografii na tuto píseň……no prostě si zatančete a až se 
sejdeme, ukážete nám své akrobatické kousky. Kdo nevydrží, může nám své 
video poslat na WHATSAPP 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-2cif-2-uroven/412
https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-2cif-2-uroven/412
https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc


KAŽDÝ DEN SI VYBARVI, ZALENTILKUJ DUCHA(Y), JAK SES CÍTIL/A/, JAK 
SE TI PŘI TVÉM SAMOSTUDIU DAŘILO? Kdo bude chtít může své týdenní 

pocity poslat na skupinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

 

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA (SKUPINA 1 – Kůlová)  19. 10. – 23. 10. 2020 

Unit 1 – Opakujeme 1. lekci 

● pracovní sešit  

str. 10 / cv. 1 – doplň člen a nebo an 

str. 10 / cv. 2 – doplň rozhovor, seřaď slova do správného pořadí 

str. 10/ cv. 3 – seřaď slova do správného pořadí 

Tato cvičení zkontrolujeme při úterní videokonferenci 

● do školního sešitu 

učebnice str. 14/ cv. 1 – 

Uslyšíš, jak se dva lidé představují. Informace, které máš uvedené v učebnici jsou mylné. Tvůj 

úkol je chybné údaje odhalit a opravit. Cvičení již se správnými údaji napiš do školního sešitu. 

učebnice str. 14/ cv. 2 b – 

Prohlédni si rozhovor a pusť si poslechové cvičení, poté napiš do školního sešitu chybějící 

slova. Neopisuj celý rozhovor, stačí napsat   1. morning …. 

učebnice str. 14/ cv. 5b – Poslouchej a do školního sešitu napiš čísla, která slyšíš. 

 

 

 

● učebnice  

str. 14/ cv. 3 – ústně doplňuj člen a/an 

str. 14/ cv. 5a – říkej číslovky 

str. 14 / cv. 6a – Co je na obrázku?  

Ústně popiš obrázek – používej vazbu There is/ there are (pozor na množné číslo) 

 

● opakuj slovíčka 1. lekce 

Všechna poslechová cvičení ze školního sešitu vyfoť a pošli do pátku na 

můj mail: kulova@zsvacov.cz Děkuji! 

mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:kulova@zsvacov.cz


 

Anglický jazyk 5. třída – 19.10. – 23.10.2020 (SKUPINA 2 - Fridrichová) 

Milí páťáci, 

videokonference proběhne v pondělí 19.10. od 8,00 hod. Připravte si na ni slovníček s opsanými 

slovíčky, školní sešit, učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 

Domácí příprava: 

Učebnice str. 14/cv. 1 – poslech (na stránkách školy) do sešitu 

                                      -poslechněte si informace o 2 dětech 

                                      -do sešitu informace opravte a zapište správně jméno, věk, tel. číslo 

                            → cvičení vyfoťte/naskenujte a pošlete nejdéle do pátku na fridrichova@zsvacov.cz 

Učebnice str. 14/cv. 2b – poslech (na stránkách školy) do sešitu 

                                            -poslechněte si rozhovor a zapište do sešitu chybějící slova 

                                            -rozhovor si přečtěte a přeložte 

                            → cvičení vyfoťte/naskenujte a pošlete nejdéle do pátku na fridrichova@zsvacov.cz 

Učebnice str. 14/cv. 3 – do sešitu, rozdělte slova do správného sešitu – člen A x AN 

Učebnice str. 14/cv. 5a – přečtěte čísla nahlas 

                              cv. 5b – poslech (na stránkách školy) do sešitu 

                                        -poslechněte si nahrávku a zapište do sešitu čísla, která slyšíte číslicí 

                            → cvičení vyfoťte/naskenujte a pošlete nejdéle do pátku na fridrichova@zsvacov.cz 

Zapište čísla do sešitu slovem: 55, 71, 13, 63, 28 

                            → cvičení vyfoťte/naskenujte a pošlete nejdéle do pátku na fridrichova@zsvacov.cz 

Učebnice str. 14/cv. 6 – ústně popište, co vidíte na obrázku (pozor na množná čísla) 

Pracovní sešit str. 10/cv. 1, 2, 3 (zkontrolujeme při další videokonferenci) 

Učit se/opakovat slovíčka 

Procvičovat abecedu 

 

 

 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz
mailto:fridrichova@zsvacov.cz
mailto:fridrichova@zsvacov.cz
mailto:fridrichova@zsvacov.cz

