
 

Ahoj moji velcí kouzelníci,  

tak se opět setkáváme za 

obrazovkou. Jsem moc ráda, že jsme 

mohli, po tak dlouhé době, konečně 

být alespoň na týden spolu, bylo to 

pro mě velmi nabíjející, za to Vám 

děkuji. Trochu tedy má výška 

ustupuje do pozadí a už Vás zbývá 

opravdu pár těch, kteří jste ještě nepřerostli paní učitelku☺, ale nechybí 

Vám moc.  

Většina z Vás jste mě mile překvapili svými znalostmi, přesto, že jste se 

učili sami doma, je vidět, že snaha naučit se novému Vás ještě neopustila a 

to je to .  

Pohodlně se usaďte ZAPNĚTE SI OBRAZOVKY ……jdeme na to.  

 

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 – Aplikace na běh……., 5 km za týden uběhnout, ujít, Co Vám 

udělalo radost.  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – úkoly pro nadšence, kdo chce, možnost získání 

jedničky – chválím všechny, kdo se mých úkolů pro zvídavé účastní.☺ 

VIDEOVÝUKA – PŘI VÝUCE NEPAPÁME ANI 

NEBUMBÁME!!!! PROČ?  PROTOŽE MÁME VÝUKU a NÉ 

PŘESTÁVKU!!! 

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 19. 4.   8:00  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

 

ÚT 20. 4.   10:00  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  ČJS    (SPOLEČNÁ) 

 

ST 21. 4.    8:00   M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  M   (SPÁČI) 

     

 

ČT 22. 4.  10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  M   (SPÁČI) 

 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1)  

12:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 

 

PÁ 23. 4. 8:00  ČJ            (SPOLEČNÁ) 

 
 

 

 

 

 

 

 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:50  (SPÁČI) 

SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK, PŘEDLOŽKY S A Z. 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK, MAZACÍ TABULKA, KARTY Y, I.  

 

MATEMATIKA 

POČETNÍ OPERACE, ROVNICE II. 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:50  (SPÁČI) 

Připrav si: pomůcky na MATEMATIKU, penál, PList – Počtářník, mazací 

tabulka 

 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ - POSLECH  

 Harry Potter – Kapitola 16. – Padacími dveřmi a ještě dál 

https://www.youtube.com/watch?v=a5ka96CP7qw&list=PLl5gSZ5mKWVl

fkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=16 

V pondělí 26. 4. – si zkusíme testík, tak pozorně poslouchejte.  

https://www.youtube.com/watch?v=a5ka96CP7qw&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=a5ka96CP7qw&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=16


INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - IKT  

Milí páťáci, 

tento týden se dozvíte něco o INTERNETU. Co to je internet, něco z historie internetu, jak 

internet funguje, jaké poskytuje služby a něco málo o vzniku webových stránek. 

Poznámky si můžete vytisknout (a pak pořádně přečíst) a nalepit nebo přepsat do sešitu. 

Součástí poznámek je i pracovní list. Pracovní list vypracujte a pošlete na můj e-mail: 

reditel@zsvacov.cz do 22.4.2021 (čtvrtek).  

Na konci poznámek mate plakátek „Desatero bezpečného internetu“. Tento plakátek si 

opět vytiskněte (a pořádně přečtěte) nebo přepište a nalepte do sešitu. Většina z vás 

poznámky dostala ve škole. Ti, kteří nebyli ve škole, si můžou pro poznámky přijít.  

Za opakovací hodinu máte všichni pochvalu! 

 

INTERNET 

  Charakteristika internetu 
• Internet je největší počítačovou sítí na světě 

• Propojuje miliony počítačů prakticky ze všech zemí světa  

• Nachází se zde obrovské množství informací – programy, 

obrázky, videa, články, slovníky atd.   

 

    Historie internetu 
• Internet vznikl v 60. letech 20. století 
• Původně byl určen pro americkou armádu 
• Velký rozvoj internetu nastal po roce 1990 
• Začátkem roku 2009 bylo k internetu připojeno asi 580 milionů počítačů 

 

      Fungování internetu 
• Počítače v internetu jsou spojeny zdánlivě chaoticky  
• Každý server je spojen s několika jinými servery 
• Žádný počítač není centrální a všechny mají stejnou 

důležitost 
• Výhodou je velká stabilita systému 
• Výpadek části internetu neohrozí jeho zbývající část 

 

     Služby internetu 
• www (služba World Wide Web) - zobrazování www 

stránek, vyhledávání atd.  
• e-mail - posílání zpráv a souborů 
• WAP - (Wireless Application Protocol) -zjednodušené stránky 

pro mobilní telefony 
• přenos zvuku a obrazu - telefonování po internetu (Teams, 

ZOOM, Skype, ICQ apod.) 
• nakupování v internetovém obchodě 
• zábava (hry po internetu, skupinová textová diskuse - chat) 

mailto:reditel@zsvacov.cz


 

       
Webové stránky 

• Poprvé je zprovoznil britský vědec Timothy John Berners-Lee v roce 1991 
• Technologii poskytl zdarma všem k dispozici 
• Technologie WWW (World Wide Web) umožňuje přístup ke stránkám, o které si uživatel 

prohlížeče zažádá 
 

 

PRACOVNÍ LIST  

Vyplněný pracovní list odešlete na e-mailovou adresu: reditel@zsvacov.cz  

1. Spoj šipkou ikonu se správným názvem prohlížeče 

Mozila Firefox       

Safari 

Google Chrom  

Internet Explorer      

Opera 

 

 

 

2. Pomocí vyhledávače www.seznam.cz zjisti, kdo má dnes 

svátek a toto jméno zapiš ........................ 

 

3. Pomocí vyhledávače www.seznam.cz zjisti, jaký televizní 

program bude dnes vysílán na ČT1, a zapiš 

.......................................................................... 

mailto:reditel@zsvacov.cz
http://www.seznam.cz/
http://www.seznam.cz/


 

 

Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně. 

 

Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani 

kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat. 

 

Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi. 

 

Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je. 

 

Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému. 

 

Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku. 

 

Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě dokonce vyděsí. 

 

Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. 

 

Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš. 

 

Když se s někým nechceš bavit, nebav se. 

 

 

 

 

  



ÚTERÝ  

MATEMATIKA 

POČETNÍ OPERACE – ROVNICE 

✓ https://wordwall.net/play/12629/889/9772  

PList str. 4 a 5  - příprava na příští týden na test – kdo bude chtít můžete mi 

poslat příklady s kterými se neví rady 

Pracovní sešit 2. DÍL str. 16 cv. 2 

Pracovní sešit 2. DÍL str. 23 cv. 1  - (příprava na zítřejší videovýuku)  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ –Pracovní sešit 2. díl str. 23 cv. 2 a 4  

 

 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50  (SPÁČI) 

SPOJKY 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK, MAZACÍ TABULKU,  KARTY Y, I.  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA  

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)   
 

MOKŘADY, LIDSKÉ TĚLO - KOSTRA 

Připrav si: Sešit ČJS – Příroda.  

ÚKOL PŘED VIDEOVÝUKOU: Do sešitu si zapiš 

jednu zajímavou informaci z encyklopedie nebo 

z internetu o LIDSKÉ KOSTŘE☺ 

 

 

 

https://wordwall.net/play/12629/889/9772


TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 

Tento týden začínáme běhat.  

VÝZVA Č. 1: Kdo zvládne za 

celý týden uběhnout 5 km? Pokud 

máte aplikace v telefonu na běh, 

nebo na počítání kroků, pošlete nám vyfocené své úspěchy, nebo mapu kde 

běháte. ☺ Takže…….VEMTE NOHY NA RAMENA…..a PŘIPRAVIT, 

POZOR, TEĎ.  

Pro začátek svůj běh prokládejte chůzí….takzvaným INDIÁNSKÝM BĚHEM.  

BĚŽECKÁ ABECEDA: 
https://www.youtube.com/watch?v=XAP6b_iCi74 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XAP6b_iCi74


STŘEDA  

  MATEMATIKA  

POČETNÍ OPERACE, ROVNICE II. 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:50  (SPÁČI) 

Připrav si: pomůcky na MATEMATIKU, penál, MAZACÍ 

TABULKA 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

PŘEDLOŽKY S A Z, OPAKOVÁNÍ – PŘÍDAVNÁ JMÉNA, PODSTATNÁ 

JMÉNA  

✓ https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-predlozky-s-z-1-uroven/5386 

 

APLIKACE, KTEROU SI MŮŽETE STÁHNOUT I DO SVÉHO 

MOBILU…..DOPORUČUJI, VÝBORNÉ NA PROCVIČENÍ 

 

 

 

 

 https://www.eductify.com/cs/ceska-gramatika/c5/pata-trida/g-

sz/predlozky-sz  

(POŠLETE MI FOTO SVÉ ZNÁMKY NA KONCI TESTU)  

 

 

 

Pracovní sešit str. 14 cv. 5

Pracovní sešit str. 15 cv. 7  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Učebnice str. 101 cv. 9 (pošli mi co znamenají silně 

vyznačená slova☺)  

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-predlozky-s-z-1-uroven/5386
https://www.eductify.com/cs/ceska-gramatika/c5/pata-trida/g-sz/predlozky-sz
https://www.eductify.com/cs/ceska-gramatika/c5/pata-trida/g-sz/predlozky-sz


ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ

 

Poslechni si pohádku od Zdeňka Svěráka a ZKUS VYMYSLET 

PODOBNÝ SVŮJ VLASTNÍ PŘÍBĚH - POHÁDKU☺ - Některé 

se přečteme v pátek, jinak zkontrolujeme příští týden ve škole.  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11702176858-vypraveni-

zdenka-sveraka/217543110110005/titulky 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička….V ČUDU☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=nI5yR5nLZ_s&list=RDnI5yR5nLZ_s&start_radio=

1&t=32 

 

 

OBRAZNÁ VYJÁDŘENÍ – NAJDI, 

VYMYSLI TŘI DALŠÍ 

NOČNÍ MŮRA 

TRN V OKU 

ČÍST MYŠLENKY 

MÁ ZA UŠIMA 

SEBRAL SVÝCH PĚT ŠVESTEK 

PRÁSKL DO BOT 

MĚL KAPIČKU ŠTĚSTÍ 

HOŘELO JI ZA PATAMI 

ROZPLYNUL SE BLAHEM 

VYKOUŘILO SE MU TO Z HLAVY 

HRÁL VŠEMI BARVAMI 

MÁ OSTRÝ JAZYK 

VŠEMI MASTMI MAZANÝ 

VZALI NOHY NA RAMENA 

 

 

 
  

 

PŘÍBĚH POMOCÍ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ 

– ZAMYSLI SE, JESTLI SES DOSTAL DO 

NĚJAKÉ NEBEZPEČNÉ SITUACE A POPIŠ 

NÁM JI POMOCÍ OBRAZNÝCH VYJÁDŘENÍ, 

PŘÍPADNĚ VYMYSLI…….DO DENÍKU 

FÉNIXOVA ŘÁDU 

  

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11702176858-vypraveni-zdenka-sveraka/217543110110005/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11702176858-vypraveni-zdenka-sveraka/217543110110005/titulky
https://www.youtube.com/watch?v=nI5yR5nLZ_s&list=RDnI5yR5nLZ_s&start_radio=1&t=32
https://www.youtube.com/watch?v=nI5yR5nLZ_s&list=RDnI5yR5nLZ_s&start_radio=1&t=32


ČTVRTEK  

MATEMATIKA 

OBJEM, POVRCH – PŘEVODY JEDNOTEK 

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50  (SPÁČI) 

Připrav si: pomůcky na Geometrii, sešit, pravítko, ořezaná tužka, pastelky, 

guma, PRACOVNÍ SEŠIT DÍL. 1., penál, KRYCHLIČKY 

 

 

 ČESKÝ JAZYK  

PŘEDLOŽKY, ČÍSLOVKY 

✓ https://www.eductify.com/testapp/?appId=2&appLng=cs&qs=G-Prid 

✓ https://wordwall.net/play/6390/139/2613 

 

Pracovní sešit str. 16 cv. 10 

Učebnice str. 103 cv. 16  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 13 cv. 3  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA – OPAKOVÁNÍ 

Během středy se na stránkách školy objeví online test – opakování, co už umíte z ČJS, 

tak jsem zvědavá☺…..zkuste sami a když si nebudete vědět rady použijte sešit. ☺ 

on-line test  

 

  

https://www.eductify.com/testapp/?appId=2&appLng=cs&qs=G-Prid
https://wordwall.net/play/6390/139/2613


PÁTEK  

ČESKÝ JAZ YK 

VIDEOVÝUKA  8:00 (SPOLEČNÁ)   

OBRAZNÁ VYJÁDŘENÍ, PŘÍMÁ ŘEČ 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK, VZKAZ v „Deníku Fénixova řádu“ 

KARTY Y, I. 

 

MATEMATIKA 

POČETNÍ OPERACE, ROVNICE II. 

APLIKACE, KTEROU SI MŮŽETE STÁHNOUT I DO SVÉHO 

MOBILU…..DOPORUČUJI, VÝBORNÉ NA PROCVIČENÍ 

 

✓  https://www.eductify.com/testapp/?appId=4&appLng=cs&qs=P-PV4 

(POŠLETE MI FOTO SVÉ ZNÁMKY 

NA KONCI TESTU)  

 

PList str. 2 a 3 - příprava na příští týden na test – 

kdo bude chtít můžete mi poslat příklady s kterými 

se nevíte rady 

Pracovní sešit 2.DÍL str. 23 cv. 3  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – 

Učebnice str. 75 cv. 21  

  

https://www.eductify.com/testapp/?appId=4&appLng=cs&qs=P-PV4


JAK SE TI CELÝ TÝDEN DAŘILO, JAK SES CÍTIL/A? PODLE TOHO SI VYBARVI ŠŤASTNOU 

NEBO SMUTNOU KOSTRU☺     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 1 – MARTINA KŮLOVÁ 

SKUPINA 2 – HELENA HANZALOVÁ  

 

Pracuj podle daného plánu! 

UNIT 5 

pondělí 19. 4.  

● pracovní sešit str. 83 – 5 Places oddíl A (My room, Prepositions) – opiš do slovníčku 

všechna slovíčka z tohoto oddílu 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-places#a-my-room (Na tomto 

odkazu najdeš náš slovníček, klikni na slovíčko a poslouchej správnou výslovnost, opakuj!)  

● do sešitu si vlep/přepiš předložky místa 

 

 

úterý 20. 4. 

● učebnice 

str. 52/ cv. 2a  –  Prohlédni si obrázek Raviho pokoje, poslouchej, čti a překládej.  

    Zmíněné věci v textu ukazuj na obrázku. 

● pracovní sešit 

str. 42/ cv. 1 – Podle obrázku doplň slovíčka z nabídky.  

str. 42/ cv. 2 – Najdi 7 věci, které můžeš mít ve svém pokoji.  

str. 42/ cv. 3 – Podívej se na obrázek ve cv. 1 a doplň bubliny. 

 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-places#a-my-room


 

 

 

 

 

středa 21. 4. 

● učebnice 

str. 53/ cv. 3b – Říkej, kde je Roby.  

str. 53/ cv. 4a – Prohlédni si znovu Raviho pokoj (obrázek na str. 52). Do sešitu napiš, kde se  

     co nachází. Pracuj podle vzoru.   Zkontrolujeme při videokonferenci. 

● pracovní sešit 

str. 42/ cv. 4 -               Poslouchej a nakresli medvídka na správné místo. 

str. 43/ cv. 5 – Prohlédni si obrázek. Chybné věty oprav. 

 

čtvrtek 22. 4.    Videokonference od 12:00 

 

pátek 23. 4. 

● pracovní sešit 

str. 43/ cv. 6 – Prohlédni si obrázek ve cv. 5 a doplň správnou předložku. 

str. 43/ cv. 7 – Kde jsou jejich domy? Přečti si text a doplň.  

str. 43/ cv. 8 – Odpověz na otázky. 

 

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy u své třídy. 

 

 

 

Zkontrolujeme 

příští týden ve škole. 


