
Ahoj páťáci,  

zdravím Vás v novém roce 2021.  

Bohužel se zase budeme chvíli setkávat jen přes 

obrazovku, ale my už jsme zkušení kouzelníci a 

umíme se pomocí čar a kouzel přenést lehce i přes 

tuto nelehkou zkoušku.  

Doufám, že jste všichni vykročili do nového roku 

„PRAVOU“ a přeji Vám jen ty nejkrásnější 

okamžiky na Vaší co možná nejrovnější cestě tímto 

rokem.  

Starejte se co nejpečlivěji o své vzdělání, ať se 

z Vás stanou primusové a později třeba i můžete 

získat některou třídu z Merlinova řádu (Albus 

Brumbál získal 1. třídu Merlinova řádu za poražení 

černokněžníka Gerelda Grindewalda). My možná 

získáme 1. třídu za poražení dalšího černokněžníka 

Korona Orthocoronavirinae. Vítám Vás ve spolku 

Fénixova řádu, společně tohoto černokněžníka určitě 

porazíme. Tak hurá na to.  

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 – Pokojové rostliny. Domácí mazlíčci. Já a moje knížka, 

kterou čtu. Nejkrásnější dárek od Ježíška. 

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  

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 4. 1.    8:00  ČJ   (SPOLEČNÁ) 

 

  12:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:40  M   (SPÁČI) 

 

ÚT 5. 1.   10:00  AJ   (Helena Hanzalová SK2) 

12:00  ČJS SPOLEČNOST (SPOLEČNÁ) 

 

ST 6. 1.      8:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

    8:40  M   (SPÁČI) 

 

  12:00  ČJ   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  12:40  ČJ   (SPÁČI) 

 

ČT 7. 1.  10:00  M   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

  10:40  M   (SPÁČI) 

 

 12:00  AJ   (Martina Kůlová SK1) 

 

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

   8:40  ČJ   (SPÁČI) 



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOVÝUKA SPOLEČNÁ  

ČESKÝ JAZYK – 8:00  

PŘIVÍTÁNÍ PO VÁNOCÍCH (PŘIPRAVTE SI JEDEN DÁREK, TEN 

NEJ….KTERÝ BYL PRO VÁS PŘIPRAVEN POD STROMEČKEM☺  

OPAKOVÁNÍ – SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM, VZORY 

PODSTATNÝCH JMEN 

Připrav si: pracovní sešit z Českého jazyka, penál  

MATEMATIKA 

VIDEOVÝUKA  12:00  (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 12:40  (SPÁČI) 

DESETINNÁ ČÍSLA 

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

sešit – Počtářník, psací potřeby, penál, 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ  

Pošlete mi (nám na skupinu) knížku, kterou máte rozečtenou, 

nebo ať Vás někdo vyfotí na místě, kde nejraději čtete.  

POSLECH  

Harry Potter a Kámen mudrců – Kapitola 4 a 5 

 

Poslechový test si napíšeme v pátek při online výuce.   

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

sULZ5ZIasa2&index=4 – jen druhou polovinu od času 28:50 (první polovinu jsme již psali 

ve škole)☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=QFHA3mVtZD4&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-

sULZ5ZIasa2&index=5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8jRtP4s48kE&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8jRtP4s48kE&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QFHA3mVtZD4&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QFHA3mVtZD4&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=5


IKT – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Milí páťáci, 

tak nám nový rok bohužel začal zase „domácí“ výukou. Na tento 

týden jsem pro Vás připravil „zadní stěnu PC“. Podle obrázku 

vyplňte pracovní list. Pracovní list zašlete na e-mail: 

reditel@zsvacov.cz do pátku 8.1.2020. Pokud si nemůžete pracovní 

list vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole kterýkoliv den do 

čtvrtka 7.1. do 14°° hodin. Pracovní list si pak nalepte do sešitu. Vše 

si vysvětlíme po návratu do školy. 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditel@zsvacov.cz


 

jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚTERÝ 

MATEMATIKA  

DESETINNÁ ČÍSLA 

Dokončení cvičení, která si procvičíme 

při videovýuce. DOMÁCÍ ÚKOL☺  

Učebnice str. 37 cv. 13 (nejméně dva 

součtové trojúhelníky) 

Pracovní sešit str. 29 cv. 13 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – PS str. 29 cv. 10  

ČESKÝ JAZYK  

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM – VZORY PODSTATNÝCH JMEN 

✓ https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-

zensky-muzsky/cviceni.html 

✓ https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fef5a6576962 

✓ https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/110 

Pracovní sešit str. 25 cv. 10  - doplňovací cvičení a vyznač v každé větě 

červeně přísudky a modře podměty – další cvičení pod tím nedělej, uděláme 

společně.  

VYJMENOVANÁ SLOVA 

✓ https://www.skolasnadhledem.cz/game/6806 

✓ https://www.umimecesky.cz/krizovky-vyjmenovana-slova/28 

Pracovní sešit str. 26 cv. 1 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ - Pracovní sešit str. 24 cv. 8 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

VIDEOVÝUKA  12:00 (SPOLEČNÁ)  

Připrav si: Sešit na ČJS Společnost, Sešit na ČJS Příroda, Učebnice ČJS 

Příroda, penál, PListy 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fef5a6576962
https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/110
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6806
https://www.umimecesky.cz/krizovky-vyjmenovana-slova/28


STŘEDA    

MATEMATIKA  

DESETINNÁ ČÍSLA 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:40  (SPÁČI) 

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

sešit – Počtářník, psací potřeby, penál 

ČESKÝ JAZYK  

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

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 – SEŠIT (KŮŇ, VLAK) – přinesl třídní Ježíšek 

ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ 

VŠE SI VYSVĚTLÍME DNES PŘI VIDEOVÝUCE 

 

 

Jméno:     Věk:  

Dnešní datum:     Třída:  

Nejlepší kamarád nebo kamarádka:  

Přezdívka: 

Oblíbený film: 

Oblíbená kniha:  

Oblíbené jídlo:   

Oblíbená aktivita:  

Můj hrdina nebo hrdinka: 
Profilový obrázek: 

TO JE MOJE RODINA, SE KTEROU JSME 

TEĎ NA JEDNÉ PALUBĚ:  

Jsou tady se mnou (nezapomeň na domácí 

mazlíčky):  

 

Můžeš svou rodinu nakreslit nebo sem nalepit vaši 

společnou fotku (třeba v rouškách ;)). 

Kdo všechno ještě k vaší rodině patří, ale není 

teď s vámi? 

Po kom se ti stýská? Můžeš jim napsat vzkaz! 



ČTVRTEK  

MATEMATIKA  

GEOMETRIE 

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.   

ČESKÝ JAZYK + TVOŘIVÉ ČINNOSTI  

PŘÍDAVNÁ JMÉNA – SEZNAMTE SE S RODINOU FLINSTOUNOVÝCH 

 
✓ https://www.youtube.com/watch?v=uq7noaMwLfg&list=PL4q0PN_h73K8wjMyaTK6rLEGJ

28kKIwxA 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=2mxg1RuvqOI 

Udělej si záložku na čtvrtku podle vzoru.  

Pracovní sešit str. 27 cv. 3 

Pracovní sešit str. 27 cv. 4 

 

PŘEDPONY S- A Z- 
✓  https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fef5d58f2c9d 

✓ https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-2-uroven/965 

 

Pracovní sešit str. 24 cv. 2  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uq7noaMwLfg&list=PL4q0PN_h73K8wjMyaTK6rLEGJ28kKIwxA
https://www.youtube.com/watch?v=uq7noaMwLfg&list=PL4q0PN_h73K8wjMyaTK6rLEGJ28kKIwxA
https://www.youtube.com/watch?v=2mxg1RuvqOI
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fef5d58f2c9d
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-2-uroven/965


ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

POKOJOVÉ ROSTLINY, DOMÁCÍ MAZLÍČCI 

Učebnice str. 30 – 31 – vše si projdeme v úterý při videovýuce. 

Sešit školní: přepiš si do sešitu tyto dva záznamové listy, nešetři barvami a 

obrázky, můžeš vlepit i foto.   



PÁTEK  

MATEMATIKA 

DESETINNÁ ČÍSLA 

Pracovní sešit str. 39 cv. 3 – druhou část, první uděláme společně při 

videovýuce ve středu  

Pracovní sešit str. 32 cv. 11 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 29 cv. 12  

 

ČESKÝ JAZ YK 

VIDEOVÝUKA  8:00   (NEVYSPANÉ RÁNO) 

VIDEOVÝUKA 8:40  (SPÁČI) 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

✓ Připrav si: vše na ČJ - učebnici Českého jazyka, sešit školní - smajlík, 

pracovní sešit z Českého jazyka, sešit – Všeználek,  sešit – Pravopisníček, 

psací potřeby, penál – ZÁLOŽKU ZE ČTVRTKA 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Dnes se zkusíme naučíme měsíční chůzi, neboli MOONWALK, 

kterou představil zpěvák a tanečník Michael Jackson. Těšíme 

se na Vaše foto nebo video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y – píseň při které 
Moonwalk poprvé zatančil 
https://www.youtube.com/watch?v=Mn7RjsvRNMQ – Moonwalk 
v podání Michaela Jacksona 

Tak jdeme na to: 
https://www.youtube.com/watch?v=E_FzgtLVzbI  
https://www.youtube.com/watch?v=8iLdEseueh4 
https://www.youtube.com/watch?v=XcY4S4OCKFQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RQ_ViHs-jyE – jedna úžasná 
píseň s úžasnými tanečními kreacemi ☺ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Mn7RjsvRNMQ
https://www.youtube.com/watch?v=E_FzgtLVzbI
https://www.youtube.com/watch?v=8iLdEseueh4
https://www.youtube.com/watch?v=XcY4S4OCKFQ
https://www.youtube.com/watch?v=RQ_ViHs-jyE


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 3 – Začínáme 3. lekci 

Ve čtvrtek 7. 1.  od 12:00 proběhne videokonference. 

● pracovní sešit  

Nejprve si opiš slovíčka z 3. lekce– PS str. 82 – 3 My world (oddíl A, oddíl B – od slovíčka 

bedroom do slovíčka thin, barvy si opisovat nemusíš) 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-my-world#school-subjects 

(Na tomto odkazu najdeš náš slovníček, klikni na slovíčko a poslouchej správnou výslovnost, 

opakuj!) 

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy u své třídy. 

 

● učebnice 

str. 28/ cv. 1a – Poslouchej a nahlas opakuj. 

str. 28/ cv. 2 –                              Prohlédni si obrázky. Na obrázku je Joe, Mel a Tom. Poslechni si  

   nahrávku, přečti si jednotlivé bubliny a odpověz na 3 otázky.   

● pracovní sešit 

str. 22/ cv. 1 – Napiš správné slovíčko. 

str. 22/ cv. 2 – Najdi dalších 5 věcí. 

str. 22/ cv. 3 – Poslouchej, spojuj a napiš, kdo co má. 

 

Cvičení z pracovního sešitu zkontrolujeme při videokonferenci. 

  

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-my-world#school-subjects


ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 2 – HELENA HANZALOVÁ 

V úterý 5.1. v  10.00 proběhne videokonference. 

UNIT 3 – Začínáme 3. lekci 

● pracovní sešit  

Nejprve si opiš slovíčka z 2. lekce– PS str. 82 – 3 My world (oddíl A, oddíl B – od slovíčka 

bedroom do slovíčka thin, barvy si opisovat nemusíš) 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-my-world#school-subjects 

(Na tomto odkazu najdeš náš slovníček, klikni na slovíčko a poslouchej správnou výslovnost, 

opakuj!) 

Všechny poslechy najdeš na stránkách školy u své třídy. 

 

● učebnice 

str. 28/ cv. 1a – Poslouchej a nahlas opakuj. 

str. 28/ cv. 2 –                              Prohlédni si obrázky. Na obrázku je Joe, Mel a Tom. Poslechni si  

   nahrávku, přečti si jednotlivé bubliny a odpověz na 3 otázky.   

● pracovní sešit 

str. 22/ cv. 1 – Napiš správné slovíčko. 

str. 22/ cv. 2 – Najdi dalších 5 věcí. 

str. 22/ cv. 3 – Poslouchej, spojuj a napiš, kdo co má. 

 

Cvičení z učebnice a pracovního sešitu zkontrolujeme při videokonferenci. 

 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-my-world#school-subjects

