
Vážené studentky , vážení studenti, 

s radostí Vám oznamujeme, že 

pokud nepřijde nové nařízení ze strany 

mudlů, sejdeme se v naší vacovské – 

bradavické škole již v pondělí 30. 11.  

Už se na Vás moc těším…..konečně zase spolu.  

 

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 – příprava na první adventní neděli…..zapálení první adventní 

svíčky…..adventní výzdoba…..adventní tvoření…..kdo má, tak krmítka pro 

ptáčky a když se Vám zadaří, tak ptáčka na krmítku.  

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

jedničky☺ 

VIDEOVÝUKA 

NEÚČAST:  

Neúčast nahlaste prosím dopředu a rodiče Vás musí písemně omluvit na 

škola-online  

POZOR… .NA ROZDĚLENÍ  SKUPIN V NAŠICH HODINÁCH…..POZOR 

 



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 2. 11.    8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

   8:40  ČJ   (SPÁČI) 

  12:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:40  M   (SPÁČI) 

 

ÚT 3. 11.   10:00  AJ    (Martina Kůlová SK1) 

12:00  ČJS SPOLEČNOST (SPOLEČNÁ) 

 

ST 4. 11.      8:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

    8:40  M   (SPÁČI) 

  12:00  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:40  ČJ   (SPÁČI) 

 

ČT 5. 11.  10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:40  M   (SPÁČI) 

 12:00  AJ   (Lenka Fridrichová SK2) 

 

PÁ 6. 11.   8:00  ČJ   (SPOLEČNÁ) 

  



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY, PŘÍPONOVÉ ČÁSTI 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:40  (SPÁČI) 

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, ZLOMKY 

VIDEOVÝUKA  12:00  (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:40  (SPÁČI) 

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

sešit – Počtářník, psací potřeby, penál, 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ  

Nezapomeňte na čtenářské deníky, kdo ještě nemá zapsanou 

knížku, budeme si je ukazovat v úterý 1. 12.  

POSLECH  

Harry Potter a Kámen mudrců – Kapitola 4  

Čtenářský testík zkusíme v pondělí 30. 11. už ve škole.  

https://www.youtube.com/watch?v=8jRtP4s48kE&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-

sULZ5ZIasa2&index=4 

 

 

 

 

 



IKT – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Opakování (přečti si, ale nezapisuj do sešitu!) 

 V minulých hodinách jsme si řekli, co vše musí obsahovat počítač – bez čeho by 

prostě nefungoval 

 Je to: (nauč se zpaměti a podle obrázků pojmenuj) 

❑ Zdroj 

❑ Základní deska 

❑ Procesor 

❑ Operační paměť 

❑ Hard disk 

❑ Dnes se zkusíme seznámit s tím, jak to celé dohromady funguje 

Operační paměť (zapiš si do sešitu) 

• Informace a programy se kterými procesor právě pracuje si odkládá do operační 

paměti, slouží jen pro dočasné uložení právě zpracovávaných dat  

• To musí být velmi rychlé a pohotové 

 

Hard disk (zapiš si do sešitu) 

• Vše co chceme na počítači uchovávat trvale, musíme 

uložit na Hard disk 

• Na Hard disku jsou uložena nejen naše data, ale i 

programy (SW) 

• Hard disk potřebuje svůj elektrický proud a je připojen 

i na zdroj 

 

 

 

 



OBRÁZKY SI NEKRESLI! POUZE SI VYNECH V SEŠITU MÍSTO.AŽ PŘIJDEŠ DO ŠKOLY, TAK SI JE 

NALEPÍME! 

Vše si po sobě ještě jednou přečti.  

Přeji ti hezký týden. Nezapomínej se učit a buďte všichni zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚTERÝ 

MATEMATIKA  

ZLOMKY 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-

poznavani-1-uroven/515 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-zlomky-poznavani-1-

uroven/453 

Učebnice str. 36 cv. 1 (jen překreslit do sešitu) nechte si místo pod každým 

obrázkem na zápis zlomků – budeme dělat při videovýuce 

Učebnice str. 36 cv. 3  - do sešitu - kdo potřebuje nakreslí si ciferník – hodiny.

 

Pracovní sešit str. 27 cv. 2 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 27 cv. 3 (každá úloha je za malou 
jedničku, pokud vypracuješ všechny tři, máš jednu velkou jedničku☺) 

 

ČESKÝ JAZYK  

PŘÍPONOVÉ ČÁSTI ODVOZENÝCH PŘÍDAVNÝCH JMEN 

https://www.umimecesky.cz/strilecka-psani-nn-n?source=explicitKC# 

 

Učebnice str. 37 cv. 19 – přepiš do sešitu  

Pracovní sešit str. 20 cv. 9 

Pracovní sešit str. 20 cv. 10 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)  

• Připrav si: Sešit na ČJS Společnost (hotové výpisky z PREZENTACE), 

Sešit na ČJS Příroda – vlepíme si Pracovní listy (nezapomeň si je také 

připravit) penál 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-poznavani-1-uroven/515
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-poznavani-1-uroven/515
https://www.umimematiku.cz/pexeso-zlomky-poznavani-1-uroven/453
https://www.umimematiku.cz/pexeso-zlomky-poznavani-1-uroven/453
https://www.umimecesky.cz/strilecka-psani-nn-n?source=explicitKC


STŘEDA  - PRO NĚKOHO VÝZNAMNÝ DEN….HÁDEJTE☺  

MATEMATIKA 

ZLOMKY 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:40  (SPÁČI) 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, 

sešit školní, sešit – Počtářník,  psací potřeby, penál, Pozor:15 

lístečků s číslicemi od 1 do 9 a 6 prázdných 

 

ČESKÝ JAZYK  

PŘEDPONY S- A Z- 

VIDEOVÝUKA  12:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:40  (SPÁČI) 

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 – TVŮRČÍ PSANÍ 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Připrav si zajímavý článek o něčem, co tě zajímá 

– z časopisu, z encyklopedie atd. Přečti si ho. 

Napiš do sešitu název článku a název časopisu, 

knihy, z kterých článek je. Vypiš si 5 – 10 

nejdůležitějších slov z toho článku. V pátek si o 

tom popovídáme.  

 

 

 

 

NÁZEV ČLÁNKU: Slon africký 

NÁZEV KNIHY: ZVÍŘE 

KLÍČOVÁ SLOVA: největší, 

poušť, deštný les, velké uši, 4 

– 7 tun, 4 – 5 m, rodinné 

skupiny, kly dopředu, chobot, 

tisíc párů svalů. 



ČTVRTEK  

MATEMATIKA 

GEOMETRIE - MNOHOÚHELNÍKY 

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:40  (SPÁČI) 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, 

sešit na geometrii, PList – čtvercovou síť, rýsovací potřeby: 

pravítko s ryskou, kružítko, pravítko, ořezanou tužku, gumu. 

Připravená cvičení z minulého týdne.   

 

ČESKÝ JAZYK  

PŘEDPONY S- A Z-2 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-1-

uroven/915 

 

  

ZÁPIS DO SEŠITU VŠEZNÁLEK: 

Pracovní sešit 

str. 22 cv. 3 

– doplň 

správnou 

předponu podle 

zápisu ve  

VŠEZNÁLKOVI

  

- vypracuj úkoly pod cvičením 

(podtrhnout věty, určit mluvnické 

kategorie sloves) 

 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Učebnice 

str. 41 – vyřešení barevných rébusů na 

stránce. 

 

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-1-uroven/915
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-1-uroven/915


TVOŘIVÉ ČINNOSTI  

Děkuji za foto Vašich uklizených stolečků 

s překvapením.☺  

Protože tento týden se připravujeme na 

adventní čas a příští týden už bude chodit 

Mikuláš s nadílkou, a protože jsem zjistila 

díky Vaším úžasným odpočítávacím 

kalendářům, jak jste úžasně nápadití mám 

pro Vás další tvůrčí úkol.☺ 

VÝROBA KRABIČKY, PYTLÍČKU, PONOŽKY……..NA MIKULÁŠSKOU 

NADÍLKU…. WHATSAPP /posílejte své nápady, výtvory,  ať se od Vás můžeme 
inspirovat/ 

Naše výtvory necháme příští týden ve škole za okénkem a třeba nám do ní 

Mikuláš s čertem a andělem něco dosypou ze své nadílky, tak to nedělejte moc 

malé, ať se Vám tam něco vejde. ☺ 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

Vypracuj vlepené pracovní listy  z pondělní videovýuky.   



PÁTEK  

MATEMATIKA 

ZLOMKY 

https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/poznavani 

Pracovní sešit str. 19 cv. 7  

Pracovní sešit str. 27 cv. 4 – zkontrolujeme příští týden 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Učebnice str. 36 cv. 7  

Uff….tak na závěr počítání se podívej na Káju☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=gNF2Nokfwv4 

 

ČESKÝ JAZ YK – Tvůrčí psaní, 

Čtení  

VIDEOVÝUKA  

ČESKÝ JAZYK – 8:00   

• Připrav si: učebnici Českého 

jazyka, pracovní sešit z Českého 

jazyka, psací potřeby, penál, Tvůrčí 

psaní – klíčová slova z vašeho 

článku, knížka, časopis z kterých 

článek je.   

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Tentokrát si opět trochu procvičíme tělo a mysl 

neboli……Brain Gym. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgvWP8GLf0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=7oo_3__uCsY  

…..a něco na tvoření 

https://www.youtube.com/watch?v=NtDlw42cXiI 

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

https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/poznavani
https://www.youtube.com/watch?v=gNF2Nokfwv4
https://www.youtube.com/watch?v=bgvWP8GLf0Q
https://www.youtube.com/watch?v=7oo_3__uCsY
https://www.youtube.com/watch?v=NtDlw42cXiI


KAŽDÝ DEN SI VYBARVI, ZALENTILKUJ HOLČIČKU, NEBO CHLAPEČKA, 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 2 – 2B My family 

Ve čtvrtek 26. 11. od 12:00 proběhne videokonference. Vypracuj cvičení, která budeme kontrolovat! 

Tento týden budeme opakovat přivlastňovací zájmena a přivlastňování pomocí ´s.  

(probírali jsme také ve 4. třídě) 

● do školního sešitu si vytiskni a nalep následující přehled, nebo přepiš 

Possessive pronouns (přivlastňovací zájmena) 

- pro zvířata užíváme its, ale pro své mazlíčky můžeme použít i his/her 

OSOBNÍ ZÁJMENA  PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA 

I   →   my (můj)                                                                                        
you   →   your (tvůj)                                                                                         
he   →   his (jeho)                                                                                         
she   →   her (její)                                                                                               
it   →   its (jeho)                                                                                          
we   →   our (náš)                                                                                        
you   →   your (váš)                                                                                    
they  →   their (jejich) 

 

Přivlastňovací pád vytvoříme tak, že za podstatné jméno přidáme apostrof + S: 
 
Whose book is this? (Čí je to kniha?) →   It is Ben’s book. 

Whose books are these? (Čí jsou to knihy?) → They are Greg’s books. 

 

● Učebnice 

str. 18/ cv. 2 -        MEL´S FAMILY    Poslechni si nahrávku a čti si informace o Mel. Mel 

představuje svoji rodinu. Odpověz na dvě otázky (ústně). Prohlédni si rodokmen. 

str. 18/ cv. 3 – Hledej správné dvojice. 

str. 19/ cv. 5 – Doplň správné přivlastňovací zájmeno. 

str. 19/ cv. 6 – Poslouchej, čti a přelož. 

str. 19/ cv. 7 – Čí je to? Napiš věty do sešitu. Pracuj podle vzoru.                                                 

Zkontrolujeme ve čtvrtek při videokonferenci! 

● Pracovní sešit 

str. 14/ cv. 1 – Uděláme společně při videokonferenci. 



str. 14/ cv. 2 – Najdi 10 slovíček (rodina). 

str. 14/ cv. 3 – Doplň odpovědi. 

str. 15/ cv. 4 – Dej apostrof na správné místo. 

str. 15/ cv. 5 -         Poslouchej, čí je to? Spojuj a věty napiš. Zkontrolujeme při videokonferenci. 

str. 15/ cv. 6 – Uděláme společně při videokonferenci. 

  



ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 2 – LENKA FRIDRICHOVÁ 

Milí páťáci, 

videokonference nás čeká v úterý. Prosím pozorně čtěte, co si připravit a vypracovat. Děkuji. 

Unit 2 – 2B My Family 

Učebnice 

str.18/cv. 2a – poslech (na stránkách školy) 
                        - přečti a přelož si text 
                         - prohlédni si rodokmen vpravo nahoře 
Pracovní sešit 

str.14/cv.1,2 
→zkontrolujeme v úterý při videokonferenci 
 

Opakujeme přivlastňovací zájmena 

do školního sešitu si vytiskni a nalep následující přehled, nebo přepiš 

Possessive pronouns (přivlastňovací zájmena) 

- pro zvířata užíváme its, ale pro své mazlíčky můžeme použít i his/her 

OSOBNÍ ZÁJMENA  PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA 

I   →   my (můj)                                                                                        
you   →   your (tvůj)                                                                                         
he   →   his (jeho)                                                                                         
she   →   her (její)                                                                                               
it   →   its (jeho)                                                                                          
we   →   our (náš)                                                                                        
you   →   your (váš)                                                                                    
they  →   their (jejich) 

 

Přivlastňovací pád vytvoříme tak, že za podstatné jméno přidáme apostrof + S: 
 
Whose book is this? (Čí je to kniha?) →   It is Ben’s book. 

Whose books are these? (Čí jsou to knihy?) → They are Greg’s books. 

 

Učebnice 

str.18/cv.3 – ústně hledej dvojice 

str.19/cv.5 – ústně doplň správné přivlastňovací zájmeno 



str.19/cv.6 – poslech (na stránkách školy) 
                    - přečti a přelož si 
str.19/cv.7 – do školního sešitu – čí to je? (pracuj podle vzoru) 

 

Pracovní sešit 

str.14/cv.3 

str.15/cv.4 – dej apostrof na správné místo 

str.15/cv.5a – poslech (na stránkách školy) – čí je to? 

str.15/cv.6 – doplň věty přívlastň. zájmenem a vhodným podstatným jménem 

→zkontrolujeme společně po návratu do školy 

 


