
Báječný poslední únorový týden.  

Masopustní týden máme za sebou a 

doufám, že jste si ho báječně užili. 

Masky jste měli opravdu povedené 

a za to máte ode mne velkou 

poklonu. Tento týden trochu 

zabrousíme do světa LICHOŽROUTŮ 

s kterými jsme měli už tu čest 

seznámit se minulý týden.  

 

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 – něco zajímavého z Tvé procházky přírodou 

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  

 

 

 

 

 

 

 



 

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 22. 2.   8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:50  M   (SPÁČI) 

 

ÚT 23. 2.   10:00  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  ČJS    (SPOLEČNÁ) 

 

ST 24. 2.    8:00   M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  M   (SPÁČI) 

     

 

ČT 25. 2.  10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  M   (SPÁČI) 

 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1)  

12:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 

 

PÁ 26. 2. 8:00  ČJ   (SPOLEČNÁ) 

 
 

 

 

 

 



Famfrpálová sezona začala. V sobotu měl Harry po dlouhých týdnech tréninku hrát své 

……………utkání. Hermiona Harrymu půjčila knihu s názvem: „………………………………………………“ 

K Harrymu a jeho kamarádům se přikulhal profesor……………………Profesor se v předvečer 

Všech svatých pokoušel obejít ………………………….         …………….(kolik?) košťat se zvedlo a 

stoupalo výš a výš. Harry své koště přestal úplně ovládat. „S košťatama nemůže nikdo nic 

províst, leda nějakej…………………………..“, řekl rozrušeně Hagrid. Hermiona pronesla kouzlo a 

Snapeovi začal …………….hábit. Harry vykřikl: „Mám Zlatonku!“. „On ji nechytil, on ji málem 

………………,“ skučel Flint. Hagrid jim řekl, jak se jmenuje jeho pes, který hlídá poklop. Jmenuje 

se ……………………“Aha,“ řekl Harry. „Takže do toho je zapletený někdo, kdo se 

jmenuje…………………………………?“ 

 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

DRUHY PŘÍSUDKŮ 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK, PŘIPRAV SI KARTY S TVRDÝM Y 

A S MĚKKÝM I  

MATEMATIKA 

VIDEOVÝUKA  12:00  (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:50  (SPÁČI) 

PRÁCE S DATY 

Připrav si: pomůcky na MATEMATIKU, penál, Tvůj graf 

teploty 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ - POSLECH 

Harry Potter – Kapitola 11. - FAMFRPÁL  

https://www.youtube.com/watch?v=gK6UKVGaJes&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-

sULZ5ZIasa2&index=11 

Doplň text: (můžeš si to vytisknout a vlepit do sešitu – Čtenářník, Domácníček, nebo stačí 

vypsat jen doplněná slova ve správném pořadí)  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gK6UKVGaJes&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=gK6UKVGaJes&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=11


INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - IKT  

Milí páťáci, 

v dnešní hodině se dozvíte o tom, co najdete na hlavním panelu operačního sytému. 

Poznámky si prosím přepište. Obrázek si můžete překresli nebo vytisknout. Kdo chce, může 

si pro obrázek zajít do školy. Až budete mít vše hotové, pošlete mi to ofocené 

na můj e-mail:  reditel@zsvacov.cz. Děkuji a přeji hezký týden. 

 

Operační systém (OS) – Hlavní panel 

Windows 

Existuje několik druhů operačního systému Windows.  

Dříve jsme se setkávali např. s verzí Windows XP, pak Windows Vista, dále Windows 7 a 

nyní Windows 10, které máme i ve škole.  

Všechny verze se ovládají podobně. Některé věci mohou ale v různých verzích vypadat 

trochu jinak. Když zapneme počítač a přihlásíme se k síti, bude plocha monitoru vypadat  

přibližně takto: 

 

 

Všechno, co je na obrázku modré, je pracovní plocha.  

Na našem počítači vůbec nemusí být modrá, může mít barvu, jakou si zvolíme.  

Dokonce si na ni můžeme dát vlastní obrázek. 

mailto:reditel@zsvacov.cz


ÚTERÝ 

MATEMATIKA  

PRÁCE S DATY 

Pracovní sešit str. 36

✓ https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-tabulky-2-

uroven/887 

Pracovní sešit str. 39 cv. 4  

POZOR! z každého sloupečku první tři příklady POZOR! 

Pracovní sešit str. 38 cv. 8 – připrav si na zítra – vlep si tam obrys svého 

chodidla, vepiš si do něj kolik měří, připrav si graf – čtvercovou síť 15x10 – 

ukážu v pondělí na videovýuce 

Graf teploty vytvořený minulý týden s vytvořenou tabulkou. Odpovědi na 

otázky – Učebnice str. 49 cv. 12 – každý pracoval se svým grafem (dělali jsme 

včera při videovýuce)  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Učebnice str. 48 cv. 10  

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50  (SPÁČI) 

PŘÍSUDEK SLOVESNÝ, PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK, Pravopisníček – napíšeme si diktát. 

PŘIPRAV SI KARTY S TVRDÝM Y A S MĚKKÝM I  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST  

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)   

Připrav si: ČJS Příroda učebnice, sešit, penál.  

 

KDO MÁ MOŽNOST, PŘIPRAVÍ SI POKUS 

S ELEKTRICKÝM OBVODEM.  

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-tabulky-2-uroven/887
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-tabulky-2-uroven/887


STŘEDA    

MATEMATIKA 

PRÁCE S DATY, POČETNÍ OPERACE 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:50  (SPÁČI) 

Připrav si: pomůcky na Matematiku, penál, budeme opět počítat – po 

videovýuce mi pošli PS str. 39 cv. 4 ☺ 

 

ČESKÝ JAZYK  

Pracovní sešit str. 41 cv. 5 

Pracovní sešit str. 41 cv. 6 (jen 

podtrhnout přísudky) 

✓ https://wordwall.net/play/4658/358/3495 

Učebnice str. 75 cv. 27 – předložky s a 

z

✓ https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-

predlozky-s-z-1-uroven/951 

✓ https://wordwall.net/play/6390/139/2639 

 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Učebnice str. 

71 cv. 12 (můžete přes folii) – napiš mi 

jméno, které Ti vyjde v tajence a vymysli 

jméno pro lichožroutí děvče  

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/4658/358/3495
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-predlozky-s-z-1-uroven/951
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-predlozky-s-z-1-uroven/951
https://wordwall.net/play/6390/139/2639


ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ  

….a je to tady….. v médiích se dozvěděli o Vašich Tvůrčích – spisovatelských schopnostech 

a byli jste osloveni o napsání příběhu do novin známým spisovatelem Hynkem Klimkem, 

který přispívá do novin „Robinson“. 

https://noviny-robinson.cz/ 

Byl by moc rád, kdybyste mu poslali svůj příběh a on z některých vybere a třeba i pošle do 

redakce k vytisknutí. Můžete vybrat některý z Vašich povedených příběhu v sešitě – Tvůrčí 

psaní. Nebo můžete zvolit téma, které Vás čeká tento týden.  

Vše Vám podrobněji vysvětlím při videovýuce. 

Seznamte se s LICHOŽROUTY. 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=5JMDn6HQxEc 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=GxAm92YGQOc&list=PLyPm-1hqOTeRU5g-

irJ6u99vrAN78OOjR 

NAUČ SE JEDNU SLOKU TÉTO BÁSNĚ DO PÁTKA.  

Životní zásada lidožroutů zní: Být – a nebýt viděn! 

Napiš o svém domácím LICHOŽROUTOVI, nebo o jiném prapodivném tvorovi, který 

se u Vás doma schovává a dělá Vám různé naschvály. Např. schovává věci, přesouvá 

věci, jí ponožky, vyjídá lednici, dělá nepořádek pod postelí, je slyšet na půdě, straší 

ve sklepě atd. a samozřejmě ho nezapomeň nakreslit.  

https://noviny-robinson.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=5JMDn6HQxEc
https://www.youtube.com/watch?v=GxAm92YGQOc&list=PLyPm-1hqOTeRU5g-irJ6u99vrAN78OOjR
https://www.youtube.com/watch?v=GxAm92YGQOc&list=PLyPm-1hqOTeRU5g-irJ6u99vrAN78OOjR


ČTVRTEK  

MATEMATIKA  

NEKONVEXNÍ MNOHOÚHELNÍKY, KRYCHLOVÉ STAVBY 

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50  (SPÁČI) 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, sešit na geometrii, 

rýsovací potřeby: pravítko s ryskou, kružítko, pravítko, ořezanou tužku, gumu  

10 KOSTEK – hrací kostky, házecí kostky, atd.  

GEODESKA: 

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ 

ČESKÝ JAZYK  

 

Pracovní sešit str. 43 cv. 9 
 

✓ https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek4.htm 

 

Pracovní sešit str. 43 cv. 10 – jen podtrhnout nespisovné výrazy (projdeme 

v pátek při videovýuce) 

 

Učebnice str. 71 cv. 13- do „Domácníčku“ – od věty Lidé se 

z lyžování……..  

 

 

✓ https://wordwall.net/play/9155/032/9284 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

 

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA 

PREZENTACE – OD ČTVRTKA – PRACUJ PODLE NÍ 

 

 

 

 

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek4.htm
https://wordwall.net/play/9155/032/9284


PÁTEK  

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 38 cv. 9, 10   

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ: Učebnice str. 51 cv. 21  

MATEMATICKÝ KLOKAN – Kategorie: Klokánek – 19. 3. (pravděpodobně distančně) 
proběhne soutěž. Zkuste si pár úloh, jinak si je můžete zkoušet sami na této stránce, 
podívejte se na jednotlivé sborníky.  

https://www.matematickyklokan.net/index.php/sborniky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZ YK 

VIDEOVÝUKA  8:00 (SPOLEČNÁ)   

✓ Připrav si: Sešit Tvůrčí psaní s příběhem. PS ČJ. Učebnice ČJ. Penál. 

Jedna sloka básničky o LICHOŽROUTECH. 

Pro ty, kdo nestihl únikovku Harry Potter.  

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-
OfvlpRkC1CLddA5nab5r/p 

ub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p 

https://www.matematickyklokan.net/index.php/sborniky
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-OfvlpRkC1CLddA5nab5r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-OfvlpRkC1CLddA5nab5r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-OfvlpRkC1CLddA5nab5r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS8VYk_NUYN_ZXPBMD4b4LZjnbYlbJBWpy4OciEX3QR3PdA4h0u7_M5pM8-OfvlpRkC1CLddA5nab5r/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


LICHOŽROUŽI TI NECHALI JEDNU PONOŽKU, VYBARVI SI JI A NAKRESLI JÍ TAKOVÝ 

OBLIČEJ, JAK SES CÍTIL/A, JAK SE TI PŘI TVÉM SAMOSTUDIU DAŘILO?    

 

  



ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 1 – MARTINA KŮLOVÁ 

SKUPINA 2 – HELENA HANZALOVÁ  

 

UNIT 3 

Ve čtvrtek 25. 2.  od 12:00 proběhne videokonference.   

● V pracovním sešitě na str. 73 – 74 najdeš gramatický přehled učiva 3. lekce. Projdi si ho! 

● Tento týden na tebe čeká opakovací test ze 3. lekce, který najdeš na stránkách školy u své 

třídy. 

Pokud nemáš možnost tisku, stačí psát pouze správné odpovědi! 

 Test pošli do čtvrtka na mail kulova@zsvacov.cz - (skupina 1) 

               hanzalova@zsvacov.cz – (skupina 2). Děkujeme! TEST BUDE HODNOCEN! 

Instrukce v českém jazyce k opakovacímu testu U3. 

cv. 1 – Poslouchej a odpověz na otázky. Odpovídej celou větou. (poslech najdeš na 

stránkách školy u své třídy) 

cv. 2 – Přečti si text a odpověz na otázky, odpovídej celou větou. 

cv. 3 – Vyber správná slova. 

cv. 4 – Doplň slovíčka. Využívej slova z nabídky. 

cv. 5 – Přiřaď k větám správné přídavné jméno. Dávej pozor na člen a/an. 

cv. 6 – Najdi správný obrázek. 

cv. 7 – Jaké slovo se nehodí? Vyber. 

cv. 8 – Oprav chyby v rozhovoru a větu napiš. 

 

 

 

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

