
 

Krásné, pokud možno sluncem prosvícené JARO.  

I když nám to příroda 

moc neukazuje…..JARO 

už přišlo mezi nás a my 

se ho budeme snažit 

přivítat svou dobrou 

náladou, svým ranním 

cvičením – např. 

Pozdravem slunci, svým 

každodenním úsměvem a 

hlavně jarní výzdobou 

všude kolem nás.  

VSTÁVAT, VSTÁVAT A CVIČIT!!!!……A PROČ?...... 

PROTOŽE JE RÁNO… NO…JAK VÁM ŠLO CVIČENÍ 

MINULÝ TÝDEN? Zkuste se takto protáhnout každé ráno, 

uvidíte, že Váš nový den bude hned veselejší. Kdo nestihl, 

nebo zapomněl cvičit pro jistotu pro Vás odkazy nechávám 

z minulého týdne. ☺ 

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 – Vaší jarní výzdobu, nebo přípravu na velikonoce, nebo Vaše 

mláďátka. RANNÍ ROZCVIČKA…..můžeš se nám při svém ranním cvičení 

vyfotit, natočit. Nebo nám můžete posílat zajímavé odkazy na cvičení, 

tancování, které objevíte.   

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

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

VIDEOVÝUKA 

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. 3.   8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO). 1. 

  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:50  M   (SPÁČI) 

 

ÚT 23. 3.   10:00  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  ČJS    (SPOLEČNÁ) 

 

ST 24. 3.    8:00   M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  8:50  M   (SPÁČI) 

     

 

ČT 25. 3.  10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  M   (SPÁČI) 

 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1)  

12:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 

 

PÁ 26. 3. 8:00  ČJ            (SPOLEČNÁ) 

 
 

 

 

 

 

 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

DRUHY ČÍSLOVEK 

Připrav si: pomůcky na ČESKÝ JAZYK - PRACOVNÍ SEŠIT 2. DÍL, PŘIPRAV 

SI KARTY S TVRDÝM Y A S MĚKKÝM I 

MATEMATIKA  

VIDEOVÝUKA  12:00  (NEVYSPANÉ RÁNO)  

VIDEOVÝUKA 12:50  (SPÁČI) 

KONTROLA PÍSEMNÉ PRÁCE 

DESETINNÁ ČÍSLA 

Připrav si: pomůcky na MATEMATIKU, 

penál, Písemnou práci str. 60 ve svém sešitě.   

 

 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ - POSLECH  

 Harry Potter – Kapitola 15. – Zapovězený les 

(vypracuj do „Čtenářníku“ – můžeš si tam otázky vlepit) 

 

 

 

 

 

 

 

RANNÍ ROZCVIČKA:  

https://www.youtube.com/watch?v=vkIV3c

FJvAg 

https://www.youtube.com/watch?v=s78HZc

gZ-8o 

1. Kdo všechno dostal školní trest?  

2. Kolik bodů strhla profesorka žákům z Nebelvíru? 

3. Kromě ztracených bodů dostali studenti ještě jiný trest, jaký? 

4. Kdo šel hledat ve skupině s Tesákem?  

5. Jaká používali znamení? – pro hrozící nebezpečí a pro nalezení 

hledaného předmětu?  

6. Přemýšlej, kdo napsal tento text a napiš ho správně INÍS ÍNPUTSV 

EV TAKEČ EDUB SÁV AN HCLIF NAP.  

7. Kdo to byli kentaurové?  

8. Napiš jména všech kentaurů, kteří se v lese tu noc objevili. 

9. Která skupinka našla mrtvého jednorožce?  

10. Čeho byl Harry v lese svědkem?  

11. Kdo Harryho zachránil?  

12. Kdo byl zakuklenec a k čemu potřeboval jednorožcovu krev? 

13. Jaké překvapení čekalo ještě tu noc na Harryho v pokoji? 

https://www.you

tube.com/watch?

v=Jsu3iOW9lbE

&list=PLl5gSZ5

mKWVlfkotN19

FB-

sULZ5ZIasa2&i

ndex=15 

https://www.youtube.com/watch?v=vkIV3cFJvAg
https://www.youtube.com/watch?v=vkIV3cFJvAg
https://www.youtube.com/watch?v=s78HZcgZ-8o
https://www.youtube.com/watch?v=s78HZcgZ-8o


INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - IKT  

 
Milí páťáci, 

v minulé hodině jste se naučili, jak se vytváří složka na „ploše“. Doufám, že se vám to všem podařilo. 

Dnes se naučíme, jak složku přejmenovat a do názvu složky zadat jiné slovo. Pokud se to někomu 

nebude dařit, napište mi to na e-mail: reditel@zsvacov.cz. Domluvíme se a můžete za mnou přijít do 

školy a já vám to vysvětlím. Na konci poznámek najdete váš úkol na tento týden. Poznámky si 

vytiskněte nebo přepište. Můžete si pro ně přijít i do školy. Mějte se hezky. 

Všichni máte velkou pochvalu za účast na matematickém klokanovi. 

 

POSTUP PŘEJMENOVÁNÍ SLOŽKY 

 

1. Vytvoříme na ploše NOVOU SLOŽKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Najedeme myší (šipkou) na NOVOU SLOŽKU a  

                klikneme pravým tlačítkem myši. 

  Rozbalí se nám tabulka, ve které najedeme myší na  

                PŘEJMENOVAT. 

   

  Klikneme LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠI na 

PŘEJMENOVAT  

               objeví se nám IKONA SLOŽKY s modře podsvíceným  

               nápisem NOVÁ SLOŽKA 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditel@zsvacov.cz
http://en.wiktionary.org/wiki/wallaby
http://en.wiktionary.org/wiki/wallaby
http://en.wiktionary.org/wiki/wallaby
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


3. Pokud je nápis pod složkou MODŘE PODSVÍCEN, 

                 můžete rovnou začít psát NOVÝ NÁZEV SLOŽKY. 

                 Nemusíte modrý nápis vymazávat.  

 

 

Pokud ho vymažete, objeví se takováto 

ikona a vy můžete opět začít znovu psát 

nový název složky. 

 

 

 

 

 

 

4.      Jakmile nový název složky napíšete, kliknete myší kdekoliv  

         na plochu a NOVÝ NÁZEV SLOŽKY je hotov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL:  

Na domácím počítači vytvoř na ploše 4 SLOŽKY a pojmenuj je těmito názvy: 

pes 

klokan 

auto 

fotky 

Pokud to půjde, pošlete mi ofocenou obrazovku s těmito složkami. Pokud to 

nepůjde, tak mi napište, jestli se vám složky podařilo vytvořit a pojmenovat. 

 



ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

POČETNÍ OPERACE 

✓ https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

Pracovní sešit 1. DÍL 

str. 38 cv. 8  - (do sešitu 

školního odpovědi na 

otázky od Tvých 

spolužáků)  

Pracovní sešit 2. DÍL 

str. 9 cv. 12  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ 

– Učebnice str. 59 cv. 

15 (do sešitu školního, 

všechna řešení)  

 

 

 

 

 

 

 

 

RANNÍ ROZCVIČKA:  

https://www.youtube.com/watch?v=cbq8S

p5BSfc 

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

2o0d0IE 

POČTÁŘNÍK: procvičování na zítřejší testík 

240 000 : 1 000 =    7 000 . 400 =    35 . 6 =    

1 600 000 : 4 000 =    12 000 . 300 =    385 : 7 = 

270 000 : 300 =    110 . 800 =     405 : 10 =  

GRAF DÉLKY NOHOU 5. TŘÍDA ANEB SUPER TŘÍDA. 

1. Průměr 10 největších nohou. (Jiřík) 

2. Kdo má větší nohu – Honza M. nebo Matěj? (Jeníček) 

3. Kdo se nejvíce střetne se stejnou velikostí nohy? (Honza) 

4. Jaký rozdíl je mezi nohou Elišky a Rozárky? (Lucinka) 

5. Kolik je průměr Anetky, Sebíka a Elišky? (Adélka) 

6. Kolik cm je rozdíl mezi Lucinkou Vin. a Honzíkem M? 

(Anetka) 

7. Kolik dětí má chodidlo velké 23 cm? (Šíma) 

8. Jaký průměr nohou mají všichni Honzíci? (Sebík) 

9. Kdo má menší nohu než Adélka? (Julinka) 

10. Průměr nohy všech kluků? Průměr celé třídy? (Terezka) 

11. Průměr velikosti všech holek? (Eliška) 

12. Jaký průměr mají čtyři žáci s nejmenšími chodidly? 

(Vojtěch) 

13. Kolik dětí má velikost chodidla 23cm.? (Honzík) 

14. Kdo má větší chodidlo a o kolik Vojta nebo Honza 

M.?(Matyáš) 

15. Kdo má nejmenší nohu? (Rostislav) 

16. Kolik dětí má velikost nohy 21? (Štěpánek) 

17. O kolik má Terka Jírovců menší nohu než Jonáš? 

(Kristýnka) 

18. O kolik má Vojta menší nohu než Jonáš? (Patrik) 

19. Kolik dětí a kdo má menší nohu než 23 cm? (Lucka) 

20. Kdo má delší nohu než Kristýna Lukášů? (Jonáš) 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.youtube.com/watch?v=cbq8Sp5BSfc
https://www.youtube.com/watch?v=cbq8Sp5BSfc
https://www.youtube.com/watch?v=CyfM2o0d0IE
https://www.youtube.com/watch?v=CyfM2o0d0IE


ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50  (SPÁČI) 

DRUHY ČÍSLOVEK 

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

A S MĚKKÝM I. Úkol z videovýuky.  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA  

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)   
 

Připrav si: Učebnice a sešit PŘÍRODA s poznámkami 

z minulého týdne. Kdo má knihy, encyklopedie o lidském 

těle.  

 

  



STŘEDA  

  MATEMATIKA  

VENNŮV DIAGRAM 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ 

RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:50  (SPÁČI) 

Připrav si: pomůcky na MATEMATIKU, penál, POZOR 

….KRUŽÍTKO,  

Po videovýuce nezapomeň poslat Počítání v PS.  

 

ČESKÝ JAZYK 

DRUHY ČÍSLOVEK 

✓ https://wordwall.net/play/7296/596/906 

Pracovní sešit 2. DÍL str. 9 cv. 1  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit 2. DÍL str. 8 cv. 12  

 

ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ-TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

 

 

 

JÁ A MŮJ BRÁŠKA, MOJE SESTŘIČKA…… 

Nakresli si do „Deníku Fénixova řádu“ Vennův 

diagram. Jedna část bude Tvá, druhá část 

bude Tvého sourozence. Společná část je to co 

máte společné. Vysvětlíme si o videovýuce.   

 

RANNÍ ROZCVIČKA: 

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

PHVdJVR2Y 

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

8H7fHjrA8&list=PLLXeb3NWkTj4G

W8OqXRgiL3YWEC3Sal4O 

 

https://wordwall.net/play/7296/596/906
https://www.youtube.com/watch?v=AaPHVdJVR2Y
https://www.youtube.com/watch?v=AaPHVdJVR2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ry8H7fHjrA8&list=PLLXeb3NWkTj4GW8OqXRgiL3YWEC3Sal4O
https://www.youtube.com/watch?v=Ry8H7fHjrA8&list=PLLXeb3NWkTj4GW8OqXRgiL3YWEC3Sal4O
https://www.youtube.com/watch?v=Ry8H7fHjrA8&list=PLLXeb3NWkTj4GW8OqXRgiL3YWEC3Sal4O


ČTVRTEK  

MATEMATIKA 

OBJEM, POVRCH – PŘEVODY JEDNOTEK 

KONROLA PÍSEMNÉ PRÁCE STR. 60 CV. 3, 4, 6 

✓ https://www.umimematiku.cz/pocitani-jednotky-mix-2/1747 

✓ https://wordwall.net/play/10931/967/345  

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  

DRUHY ČÍSLOVEK, DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN 

Pracovní sešit 2. DÍL str. 10 cv. 2

Pracovní sešit 2. DÍL str. 10 cv. 3 

Pracovní sešit 2. DÍL str. 11 cv. 6 (kontrola v pátek při videovýuce) 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit 2. DÍL str. 10 cv. 4  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST – PŘÍRODA 

POVÍDÁNÍ S PAMĚTNÍKY – Zjisti od svých blízkých, rodičů, 

prarodičů….konkrétní prožitek v letech 1939 – 1945, případně dohledej na 

internetu zajímavou informaci z této doby v okolí Tvého bydliště.  

PŘIPRAV SE NA ZELENÝ ČTVRTEK – zasej si do krásného – klidně ručně 

nabarveného květináče, misky – řeřichu, pažitku….vyfoť nám svůj vyklíčený 

záhonek FOTOKOUTEK 

RANNÍ ROZCVIČKA: 

https://www.youtube.com/watch?v=7De-

UU9qB9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=_6BHd7

VP70w 

https://www.umimematiku.cz/pocitani-jednotky-mix-2/1747
https://wordwall.net/play/10931/967/345
https://www.youtube.com/watch?v=7De-UU9qB9Q
https://www.youtube.com/watch?v=7De-UU9qB9Q
https://www.youtube.com/watch?v=_6BHd7VP70w
https://www.youtube.com/watch?v=_6BHd7VP70w


PÁTEK  

ČESKÝ JAZ YK 

VIDEOVÝUKA  8:00 (SPOLEČNÁ)   

OZNÁMENÍ 

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

A S MĚKKÝM I. Své Vennovy diagramy v „Deníku Fénixova řádu“ 

 

MATEMATIKA 

VENNŮV DIAGRAM 

✓ https://www.umimematiku.cz/presouvani-vennovy-diagramy-

2-uroven/65 

Pracovní sešit str. 10 cv. 1 

Pracovní sešit str. 11 cv. 5 a) 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 10 cv. 

3 a 4 (obě dvě cvičení za C jedničku, jedno cvičení za D jedničku)  

  

RANNÍ ROZCVIČKA: 

https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8 

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

 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-vennovy-diagramy-2-uroven/65
https://www.umimematiku.cz/presouvani-vennovy-diagramy-2-uroven/65
https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFages


JAKÁ JE DNES TVÁ DRAČÍ NÁLADA? ZAKROUŽKUJ SI 
DRÁČKA I VÍCE, KTERÝ NEJVÍCE VYSTIHUJE TVOJI 

DNEŠNÍ NÁLADU.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 1 – MARTINA KŮLOVÁ 

SKUPINA 2 – HELENA HANZALOVÁ  

 

 

UNIT 4 

pondělí 22. 3.  

● pracovní sešit str. 83 oddíl C (Free time) – opiš do slovníčku všechna slovíčka z tohoto 

oddílu 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-time#c-free-time (Na tomto 

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

● učebnice 

str. 44/ cv. 1a -  Poslouchej a opakuj. 

úterý 23. 3. 

● pracovní sešit 

str. 36/ cv. 1 –  Přiřaď k obrázkům správné slovíčko. 

str. 36/ cv. 2 – Zařaď slovíčka ze cv. 1 do správných sloupečků. 

str. 36/ cv. 3 – Co dělají ve svém volném čase, piš věty s play, go nebo collect (sbírat). Věty 

píšeme v přítomném čase prostém. 

● učebnice 

str. 44/ cv. 2 -            Poslouchej, čti a překládej. Ke každé osobě najdi 3 odpovídající 

obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-time#c-free-time


středa 24. 3. 

● přepiš/vlep si do sešitu – tabulku si pročti 

Přítomný čas prostý (present simple) ve 3. osobě jednotného čísla 

- přidáváme koncovku -s  př. sloveso PLAY -  he, she, it plays 

Vyjímky: 

- pokud sloveso v infinitivu končí sykavkou (-s, -z, -sh, -ch, -x) – přidáváme koncovku -

es, pro lepší výslovnost 

př. sloveso WASH - he, she, it washes /wošiz/ 

      sloveso CATCH - he, she, it catches /kečiz/ 

- sloveso GO (JÍT), DO (DĚLAT) – přidáváme koncovku -es 

př. he, she, it goes 

      he, she, it does 

- pokud sloveso končí souhláskou, za kterou následuje samohláska y, y se mění na i a 

následuje -es. 

- př. sloveso CARRY – he, she, it carries 

 

● pracovní sešit 

str. 36/ cv. 4 – Zakroužkuj správný tvar slovesa. 

str. 37/ cv. 5a -            Poslouchej, co dělá Billy a doplň tabulku.                                                                                

5b – Uděláme společně při videokonferenci 

● do školního sešitu – přepiš věty z modrého rámečku do záporu (stále procvičujeme 

přítomný čas prostý, pozor na 3. os. čísla jednotného) 

vzor: I get up at 6 o´clock. I don´t get up at 6 o´clock. 

1. Molly eats lunch at twelve o´clock. 2. You collect football cards.  3. They go skiing in 

the afternoon. 4. He goes swimming with his friends. 5. Ben plays a musical instrument. 

6. We watch TV in the evening. 7. I take the bus. 8. Molly finishes school at half past 

three. 9. Lessons start at eight o´clock. 10. The children go home at quarter to nine. 

Cvičení pošli dnes na mail kulova@zsvacov.cz - (skupina 1) 

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

 

čtvrtek 4. 3.     Videokonference od 12:00 

 

 

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


pátek 4. 3. 

● učebnice 

str. 45/ cv.5b – Napiš 7 vět do sešitu a doplň don´t nebo doesn´t. 

● pracovní sešit 

str. 37/ cv. 6 – Prohlédni si obrázky a věty oprav. Pracuj podle vzoru. 

 

 

 

 


