
Vážené studentky , vážení studenti  

naší kouzelnické školy ve Vacově, pokračujeme v 
domácím samostudiu kouzelnických 

disciplín.  

Nejdříve chci velmi poděkovat Všem, kteří pracují poctivě, pravidelně posílají a 
nebojí se i práce na víc, jsou s námi v neustálém kontaktu a výborně se mnou 
spolupracují ……získávají ode mne ….. 

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 – dopisní papír, odškrtávací kalendář  

ON-LINE TEST – na stránkách školy občas najdete on-line test, bude na 
známky, budete mít dva pokusy.  

PREZENTACE – podívej se na prezentaci a pracuj podle ní.  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – úkoly pro nadšence, kdo chce, možnost získání 
jedničky – musí být odeslán, ten den, co je napsán. 

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 

SKUPINA A – Eliška, Lucinka Vi., Jeníček V., Rozárka, Adélka, Julinka, 

Honzík P., Štěpán, Kristýnka, Honza M. Týnka, Lukáš, Jonáš  

SKUPINA B – Sebík, Matěj, Šimon, Vojta, Lucka Va. Matyáš, Rosťa, 

Terinka H., Jiřík, Terezka J., Jan L., Anetka, Páťa 

 

PO 2. 11.    8:00  ČJ   (SK A) 

   8:40  ČJ   (SK B) 
  12:00 ČJS SPOLEČNOST (společná) 
ÚT 3. 11.   výuka zrušena z důvodu bezproudí ve Vacově  

ST 4. 11.      8:00 M   (SK A) 
    8:40 M   (SK B) 

  12:00 ČJ   (SK A) 
  12:40 ČJ   (SK B) 
ČT 5. 11.  10:00 M   (SK A) 

  10:40 M   (SK B) 
 12:00 AJ   (Martina Kůlová SK1) 

12:00  AJ   (Lenka Fridrichová SK2 

PÁ 6. 11.   8:00  ČJ   (společná) 

  



PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK 

SKUPINY (BĚ, PĚ, VĚ – MĚ, MNĚ) 

VIDEOVÝUKA 8:00 SKUPINA A 

VIDEOVÝUKA 8:40 SKUPINA B 

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 

Učebnice str. 14 cv. 51 – vzpomeňte 
si, jak jste tvořili obdélníková čísla 
z víček. Určitě každý máte doma 

pexeso, zkuste si to, zapište si to do 

sešitu, projdeme při videovýuce.  

Z 6 kartiček mohu vytvořit dva 
obdélníky – 6 x 1 a 3 x 2 (viz. 

obrázek). 

Učebnice str. 28 cv. 12 – do sešitu 

Pracovní sešit str. 18 (celá)  

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Učebnice str. 28 cv. 11 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ  

Každý den čtěte alespoň 20 minut. Někteří z Vás 
neodeslali zápis do čtenářského deníku. Poslední 

možnost do konce tohoto týdne, jinak bohužel 

hodnotím…… 

POSLECH –  

Harry Potter a Kámen mudrců – Kapitola 2 

https://www.youtube.com/watch?v=zDxbtCuBGjI&list=PLl5gSZ5mKWVlfkot

N19FB-sULZ5ZIasa2&index=2 

ON-LINE TEST – od čtvrtka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDxbtCuBGjI&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zDxbtCuBGjI&list=PLl5gSZ5mKWVlfkotN19FB-sULZ5ZIasa2&index=2


ČLOVĚK A JEHO SVĚT – SPOLEČNOST 

VIDEOVÝUKA  12:00  

• Připrav si: Učebnici ČJS – PŘÍRODA, Sešit na ČJS – Příroda, penál, Sešit 
ČJS – Společnost – budeme si povídat o videích, na které jste se měli 

podívat, kdo to nestihl, tak se na to prosím podívejte.  



IKT – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Milí žáci, 

posílám učivo na tento týden. Prosím, přepište si poznámky a 

nakreslete obrázky. Vše si zopakujeme po příchodu do školy. 

Co dalšího může být uvnitř PC. 

• Uvnitř PC se mohou nacházet i další součástky. 

• Nezajišťují základní chod PC, ale rozšiřují a obohacují jeho činnosti. 

• Mezi tyto součástky patří: 

o CD/DVD mechanika 

 

 

 

 

o Disketová mechanika 

 

o Přídavné karty (zvuková, grafická, síťová…) 

 

 

o Čtečka paměťových karet 

 

 

A další… 

 

 



ÚTERÝ 

MATEMATIKA 

GEOMETRIE 

GEOMETRICKÝ DIKTÁT – do sešitu na geometrii – přepiš si 

zadání.  

Učebnice str. 16 cv. 59 do sešitu 
na geometrii vlep čtvercovou síť 

rozměr 19 x 9 – narýsuj obrazce 

podle šipkového zápisu.  

 

Učebnice str. 16 cv. 60 jen překresli obrázek z „tabule“. Vlep si čtvercovou 
síť 9 x 6 – budeme s tím společně příští týden 

pracovat.  

ČESKÝ JAZYK  

SKUPINY MĚ, MNĚ – PROCVIČOVÁNÍ 

Učebnice str. 33 cv. 9 – dva řádky  

(od zat__ní M__síce do zámek v Kro___říži) zvýrazněná podstatná jména 

z těchto dvou řádků znovu vypiš pod cvičení a urči u nich vše co umíš. (pád, 

číslo, rod a vzor)  

Učebnice str. 33 cv. 10 – dva řádky (od ohro__ do do__nka) + vymysli větu 
s jedním slovem. 

Zápis do sešitu „VŠEZNÁLEK“ …..za 
předpony ob-, v- 

  

Narýsuj přímku k 
/RS/: /RS/ Є k; /RS/ = 8 cm. 

c: c ┴ /RS/ a prochází středem /RS/ 
O, P: body O, P Є c.  
OPRS = čtverec 
 

 

 



STŘEDA 

MATEMATIKA 

DĚLITELNOST – GRAF DĚLITELŮ 

VIDEOVÝUKA 8:00 SKUPINA A 

VIDEOVÝUKA 8:40 SKUPINA B 

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  

ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY 

VIDEOVÝUKA 12:00 SKUPINA A 

VIDEOVÝUKA 12:40 SKUPINA B 

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 

13. listopadu je SVĚTOVÝ DEN LASKAVOSTI. My uděláme někomu velkou 
radost tím, že mu pošleme krásný dopis. Ale možná, že vymyslíte i jiny dobrý 
skutek.  
https://www.laskavost.cz/jsemlaskavec 
DOPIS – bylo by fajn, v této době se zase na chvíli 

vrátit k psaní dopisů. Vyberte si adresáta, kterému 
chcete dopis poslat, vytvořte si originální dopisní 

papír a obálku. Napište mu krásný dopis. Buď ho 
pošlete poštou, anebo 
mu ho můžete tajně 

vložit do schránky. 
Třeba Vám adresát 

odpoví.☺  

 

 

 

 

https://www.laskavost.cz/jsemlaskavec


ČTVRTEK 

MATEMATIKA 

DĚLITELNOST 

VIDEOVÝUKA 10:00 SKUPINA A 

VIDEOVÝUKA 10:40 SKUPINA B 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní 
sešit z Matematiky, kalkulačku, sešit školní, sešit Počtářník,  psací 

potřeby, penál. 

ČESKÝ JAZYK  

PROCVIČOVÁNÍ – ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY 

Učebnice str. 35 cv. 14 – přepsat do sešitu  

Pracovní sešit str. 19 cv. 8 – pomáhejte si určováním kořene a předpony, 

případně vytleskat slabiku…..OD – DECH….NOUT…píši dvě DD, OD – 

PAD….píši jedno D.  

 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

Posílejte nám své originální 

dopisní papíry a obálky.  

WHATSAPP 

Protože nemůžeme být spolu a 
nevíme kdy se spolu zase uvidíme, 

tak abychom se měli na co těšit, 
tak se budeme už teď těšit…. víte 

na co? No přeci na „Ježíška“☺.  

Vytvořte si svůj těšící se, 

„odpočítávací“, odškrtávací 

kalendář. 

WHATSAPP  

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

PREZENTACE – OD ČTVRTKA – PRACUJ PODLE NÍ.  

 



 

PÁTEK 

MATEMATIKA 

DĚLITELNOST 

Pracovní sešit str. 24 cv. 6  

Pracovní sešit str. 25 cv. 11 – 

zkontrolujeme příští týden 

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ – Pracovní sešit str. 24 
cv. 7 

 

ČESKÝ JAZ YK – Tvůrčí psaní, Čtení  

VIDEOVÝUKA  

ČESKÝ JAZYK – 8:00   

• Připrav si: učebnici Českého jazyka, pracovní sešit z Českého jazyka, 

psací potřeby, penál, Vaše dopisy, Tvůrčí psaní.   

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Vymysli krátkou cvičební sestavu s originálními předměty v domácnosti, 

natoč nám ji, nebo sepiš, stačí 5 cviků. (do příštího pátku….budeme 

cvičit podle Vás) 

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

 

 

 

 

 

 

 

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


KAŽDÝ DEN SI VYBARVI, ZALENTILKUJ DUCHA(Y), 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 

Od některých mi stále chybí test z 1. lekce (PS str. 65), který je hodnocen. Kdo do středy                 

11. 11. 2020 neodevzdá má nedostatečnou! 

UNIT 2 – Začínáme 2. lekci 

Ve čtvrtek 12. 11. od 12:00 proběhne videokonference. 

● pracovní sešit  

Nejprve si opiš slovíčka z 2. lekce– PS str. 81 – Countries and cities (země a města) – od 

slovíčka Australia po slovíčko Tokyo 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-friends-and-family#2-friends-

and-family  (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. 16/ cv. 1a – Poslouchej a nahlas opakuj, názvy zemí si přelož do češtiny  

str. 16/ cv. 1b – Zkus najít země na mapě (učebnice str. 82-83) 

str. 16/ cv. 2a – Kde jsou tato města, vyřeš přesmyčky. Napiš cvičení do školního sešitu. 

str. 16/ cv. 3 – Prohlédni si obrázky a přečti bubliny, zodpověz obě zadané otázky (ústně) 

str. 16/ cv. 4 -             Uslyšíš o kamarádech, které zná Mel z internetu. Pozorně poslouchej a  

          do školního sešitu zapiš pouze NÁZVY 8 ZEMÍ, které uslyšíš.  

● pracovní sešit 

str. 12/ cv. 1 – Najdi k zemi správný obrázek (pomůže ti učebnice str. 16) 

str. 12/ cv. 2 – Najdi země ze cvičení 1 

str. 12/ cv. 3 – Doplň bubliny, odkud pocházejí děti 

str. 13/ cv. 4 – Opakujeme sloveso „to be“ (být). Doplň bubliny, piš stažený tvar slovesa být. 

str. 13/ cv. 5 – Prohlédni si tabulku a doplň věty. Používej opět stažený tvar slovesa být. 

 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-friends-and-family#2-friends-and-family
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-friends-and-family#2-friends-and-family


V pracovním sešitě na str. 72 (Přehled mluvnice) – najdeš gramatický přehled slovesa „to be“  

str. 13/ cv. 6 – Poslouchej a rozhodni se, zda je věta správně nebo špatně. Nesprávné  

   věty oprav. (Jen tři věty jsou pravdivé)   Poslech najdeš i na stránkách 

školy. 

 

  

Cv. 4, 5, a 6/str. 13 z pracovního sešitu vyfoť a pošli 

do pátku na můj mail: kulova@zsvacov.cz Děkuji!   

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


ANGLICKÝ JAZYK – SKUPINA 2 – LENKA FRIDRICHOVÁ 

Milí páťáci, 

tentokrát budeme mít videokonferenci ve čtvrtek od 12,00. Nezapomeňte se připojit do skupiny 2. 

Začínáme novou lekci: Unit 2 

do slovníčku zapiš: Unit 2 – 2. lekce 

                                     Where are you from? – Odkud jsi / jste? 

                                      I am from the Czech Republic. – Jsem z České republiky. 

 

do slovníčku dále opiš slovíčka z pracovního sešitu str. 81/ 2 Friends and family – Countries and 

cities (část A neopisuj) 

pod tímto odkazem nalezneš výslovnost slovíček z 2. lekce – klikni na slovíčko a uslyšíš výslovnost 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-friends-and-family#2-friends-and-family 

Učebnice str.16/1a – poslech (na stránkách školy) – poslouchej, jak se tyto země vyslovují, pak je  

                                       přečti samostatně 

 

Učebnice str. 16/1b – najdi tyto země na mapě v učebnici na str.82-83 

                                     - najdi zemi, kde bydlíš ty 

 

Učebnice str. 16/2a – kde se nachází tato města? 

                                    -do školního sešitu rozlušti země a zapiš věty 

 

Učebnice str. 16/3 – přečti a přelož bubliny 

                                   -ústně odpověz na otázky nad obrázky 

 

Učebnice str. 16/4 – poslech (na stránkách školy) – do školního sešitu zapiš země, které slyšíš (8 zemí 

-např. 1. Brazil….) 

Pracovní sešit str. 12/1,2,3 

Zopakuj si časování slovesa BÝT (to be) – shrnutí najdeš v PS str.72/2.1,2.2,2.3 

Pracovní sešit str. 13/4,5,6 (poslech-na stránkách školy) 

→tuto stranu a cv.4,5,6 pošli nejdéle do pátku 13.11. na email: fridrichova@zsvacov.cz Děkuji. 

 

Na videokonferenci si zopakuj časování slovesa BÝT (to be) a připrav si učebnici. 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-friends-and-family#2-friends-and-family
mailto:fridrichova@zsvacov.cz

