
Vážené studentky , vážení studenti  

naší kouzelnické školy ve Vacově, doufám, že 
jste si báječně užili podzimní prázdniny, 
odpočinuli jste si a jste plní síly pokračovat v 
domácím samostudiu kouzelnických disciplín.  

Nejdříve chci velmi poděkovat Všem, kteří pracují poctivě, pravidelně posílají a 
nebojí se i práce na víc, jsou s námi v neustálém kontaktu a výborně se mnou 

spolupracují ……získávají ode mne ….. 

Vzhledem k tomu, že se v nejbližší době neuvidíme, je to jen a jen na Vás, 
prosím snažte se pravidelně dodržovat týdenní plán, posílejte úkoly s obálkou 
včas, ať Vás já ani paní učitelky na AJ nemusíme neustále upomínat. Reagujte 
na moje výzvy k opravě svých prací, neznamená to, že když odešlete práci, 
kterou máte plnou chyb, že to pro Vás končí, chci abyste si ji opravili a poslali 
zpět, tak na to nezapomínejte. Myslete na to, že toto nejsou prázdniny, ale jen 
jiný styl výuky. Snažíme se Vám co nejlépe předložit učivo, která Vás čeká a 
na Vás už je, jak aktivně se do výuky zapojíte a s jakou poctivostí a 
pravidelností budete odevzdávat Vaši práci. Vždy, když si nebudete vědět 
rady, obraťte se na mne, požádejte o pomoc své nejbližší a uvidíte, že hned 
Vám to půjde snadněji. 

„Pro vzdělání nejsou důležité vědomosti, ale i aktivita 
člověka se snahou se neustále zdokonalovat.“ 

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   

VIDEOVÝUKA 

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 ; - ) 

POZOR…..NĚKTERÉ HODINY BUDEME MÍT ROZDĚLENÉ NA DVĚ SKUPINY PO 
40 MINUTOVÝCH BLOCÍCH…..POZOR 



ROZVRH HODIN – VIDEOVÝUKY 

(naše půlené hodiny musím rozdělit na skupiny, podle sourozenců, abychom 

nebránili Vašim sourozencům v jejich připojení na své hodiny – vše si 

vysvětlíme v úterý☺) 

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.   zrušeny z důvodu bezproudí ve Vacově a v okolí 
ÚT 3. 11.   10:00  AJ   (Lenka Fridrichová SK2) 

10:00 ČJ    (SK1) změna rozvrhu  
z důvodu pondělního zrušení – místo ČJS si vezmeme ČJ 

  12:00 ČJS SPOLEČNOST, PŘÍRODA (společná)                  

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 M   (SK A) 

  10:40 M   (SK B) 
  12:00 AJ   (Martina Kůlová SK1) 

ČJ  (SK2) změna rozvrhu 

z důvodu pondělního zrušení – 
místo ČJS si vezmeme ČJ 

PÁ 6. 11.   8:00  ČJ   (společná) 

 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

PÁROVÉ SOUHLÁSKY 

https://www.mojecestina.cz/article/2013100601-test-psani-souhlasek-

uvnitr-a-na-konci-slov-3 

https://www.umimecesky.cz/diktat-souhlasky-parove-1-uroven/70 

Zápis do sešitu – VŠEZNÁLEK – pod PŘEDPONA, PŘÍPONA, SKUPINY, na 
první stránce máme kořen slova atd. 

zapíšete na druhou stránku. (kdybyste 
někdo nevěděl, vysvětíme si při videovýuce 

a dopíšete později) – používejte barvičky ať 
to máte pěkné, mělo by se Vám to vejít na 

jednu stránku. 

Pracovní sešit str. 17 cv. 1 

Pracovní sešit str. 15 cv. 11 a)  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mojecestina.cz/article/2013100601-test-psani-souhlasek-uvnitr-a-na-konci-slov-3
https://www.mojecestina.cz/article/2013100601-test-psani-souhlasek-uvnitr-a-na-konci-slov-3
https://www.umimecesky.cz/diktat-souhlasky-parove-1-uroven/70


MATEMATIKA 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-odcitani-pod-sebou-2-

uroven/261 

POČTÁŘNÍK 

Vypočítej, přepiš správně pod sebe. 

258 692 + 136 415 =    315 892 + 845 623 = 

698 564 -    26 902 =      765 900 - 546 008 = 

SLOVNÍ ÚLOHA: 

Sourozenci si chtějí do pokoje koupit televizor za 5 999 Kč. Milan má 
ušetřeno 1200 Kč, Anežka o 600 Kč více než Milan a Filípek o 100 Kč méně 

než Milan a Anežka dohromady. Mohou si televizor koupit?  

Učebnice str. 21 cv. 13 – do sešitu – přepiš už hotový, alespoň jeden 

součtový trojúhelník 

 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ 

Každý den čtěte alespoň 20 minut. Pošlete mi zápis do čtenářského deníku 

do konce týdne , kdo ho ještě neposlal. Případné dotazy na videovýuce☺ 

ČTENÁŘSKÝ ÚKOL NA PÁTEK – bude krátký testík z poslechu  

POSLECH – Harry Potter a Kámen mudrců – 

Kapitol 

https://www.youtube.com/watch?v=n1Kvv5_YZCM&list=PLl5gSZ5mKWVlfk

otN19FB-sULZ5ZIasa2 

 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-odcitani-pod-sebou-2-uroven/261
https://www.umimematiku.cz/presouvani-odcitani-pod-sebou-2-uroven/261
https://www.youtube.com/watch?v=n1Kvv5_YZCM&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2
https://www.youtube.com/watch?v=n1Kvv5_YZCM&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2


IKT – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Milí páťáci, 

posílám vám další učivo z informatiky. Dnes si řekneme o dalším 

hardwaru uvnitř PC. Prosím, přepište si poznámky do sešitu a 

nakreslete si přiložené obrázky. Až se vrátíte do školy, obrázky si ještě 

nalepíme a vše zopakujeme. Přeji vám hezký den. 

 

PROCESOR 

• Srdce a mozek celého počítače. 

• Řídí a zpracovává veškeré úkony. 

• Je umístěný přímo na základní desce. 

• Při činnosti se zahřívá, je třeba ho ochlazovat a 

proto je umístěn pod větrákem. 

 

 

OPERAČNÍ PAMĚŤ (RAM) 

• Vnitřní paměť pro dočasné uložení zpracovávaných dat. 

• Je to relativně malá ale rychlá paměť, do které si 

procesor ukládá data se kterými právě pracuje. 

• Neslouží k trvalému uložení dat. Data se při 

odpojení elektrické energie smažou.  

 

 

 

 

PEVNÝ DISK (HDD) 
 

• Paměť pro trvalé uchování většího množství dat. 

• Oproti RAM je HDD pomalá ale velká paměť. 

• Ukládáme si na ni veškerá data, které chceme 

uchovat i při odpojení elektrické energie. 

• Data se při odpojení elektrické energie 

nesmažou. 

 



ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-mala-

nasobilka-2-uroven/1423 

POČTÁŘNÍK 

Vypočítej, přepiš správně pod sebe 

568 . 32 =    18 698 : 5 = 

689 . 624 =    25 689 : 12 = 

SLOVNÍ ÚLOHA: 

Ženich a nevěsta pozvali na hostinu 156 hostů a pro každého přítomného 
nechali udělat 8 dortíků, 4 chlebíčky a 15 jednohubek. Kolik kusů dobrot 

museli kuchaři připravit?

Učebnice str. 26 cv. 16 – do sešitu 

ČESKÝ JAZYK  

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK, SKUPINY (BĚ, PĚ, 

VĚ) 

VIDEOVÝUKA 10:00 

AJ – 10:00 – 2. SKUPINA – PANÍ UČITELKA LENKA FRIDRICHOVÁ 

ČJ /pozor změna/ – 10:00 – 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. 
 

I. i II. skupina budete mít úkoly z ČJ ve čtvrtek 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST, PŘÍRODA 

VIDEOVÝUKA  12:00  

• Připrav si: Učebnici ČJS – PŘÍRODA, Sešit na ČJS – Příroda, penál, Sešit 
ČJS – Společnost – budeme si povídat o videích, na které jste se měli 

minulý týden podívat, kdo to nestihl, tak se na to prosím podívejte.  

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-mala-nasobilka-2-uroven/1423
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-mala-nasobilka-2-uroven/1423


STŘEDA 

ČESKÝ JAZYK  

SLOVOTVORBA 

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. 

 

MATEMATIKA 

DĚLITELNOST 

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. 

 

ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ 

PSANÍ 

Děkuji Všem za Vaše krásné 
práce, někteří jste se 
proměnili opravdu v úžasné 
věci a Váš popis byl velmi výstižný Vy co jste to 
ještě neodeslali, prosím pošlete co nejdříve, jinak 
bych Vás musela hodnotit nedostatečnou a to 
bych dost nerada.  

Stále se budeme věnovat popisu…. 

POSTUP PŘÍPRAVY MÉHO 

NEJOBLÍBENĚJŠÍHO POKRMU – zase to 
můžete nechat bez nadpisu a my budeme hádat, 
které jídlo jste připravovali. V pátek při 

videovýuce si k tomu řekneme více, kdo to bude 
mít hotové, nám to může přečíst a pomoci tak 

tápajícím. Posílejte na skupinu, nebo mně. Opět 

stačí do příštího úterý.  

ČOKOLÁDOVÉ ŽABKY OD 
HARRYHO  

Připravte si 8 polévkových lžic 
želatiny 
430 mililitrů mléka 
2 polévkové lžíce vanilkové esence 
trochu soli 
200 gramů čokolády a 145 gramů 
cukru 

JAK NA TO: 
V míse si smíchejte 75 mililitrů mléka 
a želatinu a nechte stát. 
Zbytek mléka, čokoládu, cukr a sůl 
zahřejte na pánvi, pak nechte trochu 
zchladnout a přidejte vanilku 
a želatinovou směs. 
Míchejte dokud, se ingredience 
nespojí, nechte zchladnout a přelijte 
do žabích forem. 
Žabky dejte na 20 – 30 minut do 
lednice stuhnout, vyklepněte z forem 
a podávajte. 

Dobrou chuť 😛 

 



ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK  

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK, SKUPINY (BĚ, PĚ, 

VĚ……) 

VIDEOVÝUKA 12:00 

AJ – 12:00 – 1. SKUPINA – PANÍ UČITELKA MARTINA KŮLOVÁ 

ČJ /pozor změna/ – 12:00 – 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. 

SKUPINY BĚ, PĚ, VĚ…. tato cvičení navazují na úterní a čtvrteční 

videovýuku.  

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f9ea5a8b4f63 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-

zasobnik-predpony/cviceni2.html 

Zápis do sešitu – VŠEZNÁLEK – pod PŘEDPONA, PŘÍPONA, SKUPINY, za 

párové souhlásky  

Pracovní sešit str. 17 cv. 3  

Pracovní sešit str. 18 cv. 5  

Pracovní sešit str. 15 cv. 11 b) – 

projdeme si v pátek při videovýuce 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5f9ea5a8b4f63
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni2.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni2.html


MATEMATIKA 

DĚLITELNOST 

VIDEOVÝUKA 10:00 SKUPINA A 

VIDEOVÝUKA 10:40 SKUPINA B 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, 

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

 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

Namaluj nám ilustraci k pondělnímu poslechu. Pošli na skupinu. 

WHATSAPP  

PÁTEK 

MATEMATIKA 

Učebnice str. 33 cv. 13 – projdeme při videovýuce 

Pracovní sešit str. 23 cv. 2, 4

 

ČESKÝ JAZYK – Tvůrčí psaní, Čtení  

VIDEOVÝUKA  

ČESKÝ JAZYK – 8:00   

• Připrav si: učebnici Českého jazyka, pracovní sešit z Českého jazyka, 

psací potřeby, penál, sešit Tvůrčí psaní, knížku, kterou čteš.  

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Zahrajte si doma se sourozenci s rodiči hru“ 

Tleskni dvě, dupni tři…čtyři…pět“, kterou se 

naučíme na videovýukách.  

Jinak ji najdete v matematice na str. 32 

Každé ráno si udělejte ranní rozcvičku. 

https://www.youtube.com/watch?v=vkIV3cFJvAg 

https://www.youtube.com/watch?v=vkIV3cFJvAg


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 – SKUPINA 1 – MARTINA KŮLOVÁ 

Unit 1 – Opakujeme 1. lekci 

Někteří mi ještě neposlali domácí přípravu zadanou před podzimními prázdninami! Jednalo 

se o poslechová cvičení. Připomínám, že odevzdávání úkolů je povinné! Prosím napravte to! 

Děkuji! 

Ve čtvrtek 5. 11. od 12:00 proběhne videokonference. 

● pracovní sešit  

str. 11/ cv. 4 – piš číslovky slovem 

str. 11/ cv. 5 – poslouchej a piš čísla – CD je vloženo v pracovním sešitě (STOPA 6) 

str. 11/ cv. 6 – oprav věty 

Tato cvičení zkontrolujeme při čtvrteční videokonferenci 

●pracovní sešit - celá str. 65 – Příprava na testování Unit 1 (opakujeme učivo 1. lekce) 

cv. 1 – pusť si CD z pracovního sešitu (STOPA 6) 

cv. 2 – piš odpovědi celou větou 

cv. 3 – zařaď slova z nabídky do správné mezery 

 

 

 

● opakuj slovíčka 1. lekce - Zadej své jméno a můžeš začít hledat správné dvojice 

https://wordwall.net/play/5860/944/357 

https://wordwall.net/play/5860/944/115 

  

Str. 65 z pracovního sešitu vyfoť a pošli do pátku na můj mail: kulova@zsvacov.cz 

Děkuji! Bude hodnoceno! Známka se objeví na Školeonline. 

https://wordwall.net/play/5860/944/357
https://wordwall.net/play/5860/944/115
mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:kulova@zsvacov.cz


ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 2 – LENKA FRIDRICHOVÁ 

Milí páťáci, 

někteří z vás mi ještě neposlali úkoly, které byly zadané před prázdninami. (Uč str. 14/cv. 1,2b,5b) 

Připomínám, že odevzdávání úkolů je povinné. Prosím napravte to! Děkuji! 

Unit 1 – opakování 1. lekce 

Pracovní sešit str. 11/cv.4 – piš čísla slovem 

                         str. 11/cv.5 – poslech – pusť si CD stopa 6 (TRACK 6), které je vloženo v prac. sešitě a  

                                                  zapiš čísla 

Pracovní sešit str. 71 – projdi si tuto stránku a zopakuj si gramatiku, kterou jsme v této lekci probrali 

Pracovní sešit str. 65 – celá – Příprava na testování Unit 1 (Opakujeme 1. lekci) 

                cv.1 – pusť si CD z prac. sešitu (TRACK 6) 

                 cv.2 – piš odpovědi celou větou 

                 cv.3 – zařaď slova z nabídky do správné mezery 

   → stranu 65 vyfoť a pošli nejdéle do pátku 6.11. na fridrichova@zsvacov.cz (úkol bude hodnocen) 

 

Videokonference proběhne v úterý 3.11. od 10,00. Připrav si na ni učebnici, pracovní sešit, sešit a 

slovníček. 

Opakuj slovíčka Unit 1 

https://wordwall.net/play/5860/944/357 - zadej jméno a hledej správné dvojice 

https://wordwall.net/play/5860/944/357 - zadej jméno a hledej správné dvojice 

Procvičuj abecedu 

 

 

 

 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz
https://wordwall.net/play/5860/944/357
https://wordwall.net/play/5860/944/357

