
 

 Ahoj moji malí-velcí kouzelníci.  

Máme za sebou KVĚTNOU NEDĚLI.  

Začíná nám takzvaný SVATÝ TÝDEN, tak 

se jím a jeho tradicemi necháme inspirovat 

i do výuky.  

Sledujte týdenní plán, ať víte, co si máte 

na daný den připravit.  

 

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. Velikonoční foto-přání.  

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  

(POZOR TROCHU JINÉ NEŽ V ROZVRHU NA STRÁNKÁCH 

ŠKOLY) 

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 29. 3.   8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO). 1. 

  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

12:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:50  M   (SPÁČI) 

 

ÚT 30. 3.   10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:50  M   (SPÁČI) 

12:00  ČJS    (SPOLEČNÁ) 

 

 

PÁ 31. 3. 8:00  ČJ    VELIKONOČNÍ ONLINE PÁRTY 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1)  

12:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 



MODRÉ PONDĚLÍ – VŠICHNI BUDEME V  

MODRÉM☺ 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA  8:00   ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA  8:50  ČJ   (SPÁČI) 

DRUHY ČÍSLOVEK, ZÁPIS ČÍSLOVEK, SKLOŇOVÁNÍ 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) 

VENNOVY DIAGRAMY 

Připrav si: pomůcky na 

MATEMATIKU, penál, 

PŘIPRAVENÉ DIAGRAMY -  

 

 

ČTENÍ – TVŮRČÍ PSANÍ - TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ FOTOPŘÁNÍ 

Zjistila jsem, že mnozí z Vás umí 

výborně fotit a upravovat fotky 

v mobilu, tak si tuto dovednost 

vyzkoušíme. Máte za úkol vytvořit pro 

nás pro všechny velikonoční foto-přání 

a vymyslet krátký rým. Nezapomeňte 

se podepsat.  ☺  

 



 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE - IKT  

 
Milí páťáci, 

tento zkrácený týden si vyzkoušíte a naučíte kopírovat složku. Musím vás pochválit za minulý 

týden. Všem se vám povedlo vytvořit a přejmenovat SLOŽKU. Jste šikovní. Kopírovat složku určitě 

také zvládnete a v budoucnu to jistě využijete.  

Postup si můžete opsat nebo okopírovat a obrázky vytisknout a nalepit. Samozřejmě si můžete pro 

zápisky a pro obrázky zajít do školy.   

Vaším úkolem bude vytvořit podle postupu kopii složky s vaším jménem a poslat mi obrázek se 

složkou a s kopií složky na můj e-mail: reditel@szvacov.cz. Pokud někomu kopírování nepůjde, 

napište mi a domluvíme si schůzku ve škole, kde se to určitě naučíte. Pokud zvládnete složku 

zkopírovat a zapamatujete si postup, nemusíte si poznámky přepisovat. 

Přeji vám hezký týden a veselé velikonoce. 

 

POSTUP KOPÍROVÁNÍ SLOŽKY (1. možnost) 

 

1. Vytvořte NOVOU SLOŽKU 

(naučili jste se v předminulé 

hodině). 

 

 

 

2. Přejmenujte NOVOU SLOŽKU 

a POJMENUJTE ji SVÝM JMÉNEM 

(naučili jste se v minulé hodině). 

 

 

 

3. Najeďte myší na SLOŽKU (s vaším jménem) 

 a klikněte PRAVÝM TLAČÍTKEM  

myši. Objeví se tabulka, kde vyberte 

nápis KOPÍROVAT, na který klikněte 

LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditel@szvacov.cz


 

 

 

 

 

4. Najeďte myší kamkoliv na plochu 

a opět klikněte PRAVÝM TLAČÍTKEM myši. 

Objeví se tabulka, kde vyberte 

nápis VLOŽIT, na který klikněte  

LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠI. 

 

 

 

 

 

5. Na ploše se vám vytvoří SLOŽKA  

s vaším JMÉNEM, u kterého bude napsáno 

KOPIE (např.: Pepa – kopie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUP KOPÍROVÁNÍ SLOŽKY (2. možnost) 

 

1. Vytvořte NOVOU SLOŽKU 

(naučili jste se v předminulé 

hodině). 

 

 

 

2. Přejmenujte NOVOU SLOŽKU 

a POJMENUJTE ji SVÝM JMÉNEM 

(naučili jste se v minulé hodině). 

 

3. Najeďte myší na SLOŽKU (s vaším jménem) 

a na klávesnici zmáčkněte 

klávesu CTRL (držte ji zmáčknutou) 

a druhým prstem ťukněte na písmeno C. 



(C jako Copy = kopírovat) a pak obě klávesy pusťte. 

 

4. Najeďte myší kamkoliv na plochu 

a na klávesnici zmáčkněte opět 

klávesu CTRL (držte jí zmáčknutou) 

a druhým prstem ťukněte na písmeno V. 

(V jako vložit) a pak obě klávesy pusťte. 

 

5. Na ploše se vám vytvoří SLOŽKA  

s vaším JMÉNEM, u kterého bude napsáno 

KOPIE (např.: Pepa – kopie) 

 

 

 

 

 

 

  



ŽLUTÉ ÚTERÝ – VŠICHNI 

BUDEME VE ŽLUTÉM☺ 

MATEMATIKA  

GEOMETRIE – PŘEVODY JEDNOTEK 

Připrav si: pomůcky na MATEMATIKU – geometrii, PRACOVNÍ SEŠIT 1. DÍL,  

rýsovací potřeby, penál  

VIDEOVÝUKA  10:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 10:50  (SPÁČI) 

ČESKÝ JAZYK  

SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK 

 

✓ https://www.umimecesky.cz/tetris-druhy-cislovky-zakladni-radove-druhove-

nasobne?source=explicitKC# 

✓ https://wordwall.net/play/12613/703/986 

Pracovní sešit str. 12 cv. 9 a 10

https://www.umimecesky.cz/tetris-druhy-cislovky-zakladni-radove-druhove-nasobne?source=explicitKC
https://www.umimecesky.cz/tetris-druhy-cislovky-zakladni-radove-druhove-nasobne?source=explicitKC
https://wordwall.net/play/12613/703/986


https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRurgLaBph5KOAG-

XTg4ErTfh2suC7fNGlgWQxWnVKKBPFNlrClr9me_inDSc8tibT7l5s_al6zO4e

Q/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – 

SPOLEČNOST  
VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)

  
 

Připrav si: Sešit z ČJS. Tvé „Povídání 

s pamětníky“. Kdo má možnost ukáže 

nám jak mu rostou semínka.  

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRurgLaBph5KOAG-XTg4ErTfh2suC7fNGlgWQxWnVKKBPFNlrClr9me_inDSc8tibT7l5s_al6zO4eQ/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRurgLaBph5KOAG-XTg4ErTfh2suC7fNGlgWQxWnVKKBPFNlrClr9me_inDSc8tibT7l5s_al6zO4eQ/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRurgLaBph5KOAG-XTg4ErTfh2suC7fNGlgWQxWnVKKBPFNlrClr9me_inDSc8tibT7l5s_al6zO4eQ/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


ČERNÁ STŘEDA – PRO NÁS KRÁLIČÍ – PROMĚNÍME SE 

V KRÁLÍKY☺ 

  ČESKÝ JAZYK  

VELIKONOČNÍ PÁRTY 

VIDEOVÝUKA  8:00 (SPOLEČNÁ)   
Připrav si: Králičí převlek – stačí králičí ouška a namaluj si čumáček, 

jedno vařené vajíčko, kdo bude chtít, připraví si vaječnou snídani – 

svačinku, kdo má připraví si pomlázku a řehtačku, společně si zařehtáme  

 

OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK  



MATEMATIKA  

PŘEVODY JEDNOTEK 

Pracovní sešit 1. DÍL – str. 31 cv. 7, str. 32 cv. 9 

Učebnice str. 62 cv. 10 (vytvoř jakýkoliv Vennův diagram se třemi kruhy), 

tak aby v každé oblasti byl stejný počet ……slov, číslic, obrázků, 

geometrických tvarů…..  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ  

Pracovní sešit 1. DÍL str. 31 cv. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 1 – MARTINA KŮLOVÁ 

SKUPINA 2 – HELENA HANZALOVÁ  

 

 

UNIT 4 

pondělí 29. 3.  

● Zkontroluj si cvičení z PS z minulého týdne. Posílám správné řešení. 

str. 37/ cv. 6 

2 He doesn’t play the piano. He plays the guitar. 3 They don’t have coffee for breakfast. They 
have milk. 4 The party doesn’t start at half past six. It starts at six o’clock. 5 She doesn’t get 
up at ten to nine. She gets up at half past seven. 6 He doesn’t do his homework in his 
bedroom. He does his homework in the kitchen. 
 

● do školního sešitu překládej věty v přítomném čase prostém (pracuj se svým slovníčkem) 

1. Můj bratr jde lyžovat. 2. Po večeři se Molly dívá na televizi.                    

3. Eddie hraje na housle.  4.  Její strýc chodí plavat. 5. Mel hraje na 

klavír. 6. Tom jede autobusem.  7. Joe jede vlakem.  8. Maminka 

chodí do práce. 9. Můj kamarád jde domů. 10. Jeho sestra obědvá. 

● Procvičuj online slovní zásobu 4. lekce  

https://learningapps.org/watch?v=p6ck5g0mj21 

 

úterý 30. 3. 

● učebnice 

str. 46/ cv. 1b –   Poslouchej, čti a překládej.  
 
● pracovní sešit 

str. 38/ cv. 1 – Doplň věty o sobě. 

str. 38/ cv. 2 – Doplň křížovku. 
 

středa 31. 3.         Videokonference od 12:00 
 

Zkontrolujeme ve 

středu při 

videokonferenci. 

https://learningapps.org/watch?v=p6ck5g0mj21

