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 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

ČJ 
(4h) 

Významový 
poměr mezi 
několikanásob
nými větnými 
členy 
 
Souřadně 
spojené 
vedlejší věty 
  
Interpunkce 
 
Literatura:  
Povinná četba, 
prezentace - 
Zaměř se přes 
prázdniny na 
dočtení tebou 
zvolené knihy 
a vytvoření 
prezentace.  

str. 35, 40 a 41. 
Zapiš si do sešitu 
texty v modrých 
rámečcích v 
učebnici na 
uvedených 
stranách. 
 
str. 39 a 44 Testy  
Otestuj si své 
znalosti 
nanečisto 
nalezením 
odpovědí na 
všechny otázky 
obou testů. Poté 
zjisti v řešení, 
jaký byl tvůj 
úspěch. 
 

str. 38/1 a) b) 
str. 40/8 a) 
str. 41/9 a) 
(grafický rozbor) 
str. 43/15 
(interpunkce) 
Vyzkoušej si své 
znalosti 
vypracováním 
cvičení podle 
zadání. Poté si 
můžeš své 
výsledky ověřit v 
řešení. 

V rámci procvičení svých 
dovedností vypracuj 
nejprve úkoly  v učebnici a 
poté v pracovním sešitu. 
 
Literatura:  Povinná četba, 
prezentace zvolené knihy. 
Vytvoř prezentaci tebou 
zvolené knihy se všemi 
náležitostmi: název, autor, 
hlavní a vedlejší postavy, 
výstižné zachycení děje, 
vhodná úprava, vhodný 
rozsah, pravopis, vlastní 
hodnocení, podpis. Ústní 
projev pochopitelně 
odpadá, proto věnuj 
písemnému projevu 
zvýšenou pozornost a dej si 
záležet! Můžeš vložit i 
obrázek. Prezentaci četby 
hodnotím známkou s vahou 
1,0. 
Prezentaci odešli na e-mail 
do 17. 4. (Původní termín 
odevzdání byl stanoven již v 
lednu na úterý 14. 4.)  

Kašp 

M  
(4h) 

Vyjádření 
neznámé ze 
vzorce 

látka v učebnici 
str. 43 
 
 
výklad : 
https://www.you
tube.com/watch?
v=93ThCsY3q8k&
t=633s 
 
 
procvičování : 
 
http://www.prikl
ady.com/cs/inde
x.php/vysledky-
vyjadreni-
nezname-ze-
vzorce 

Podstata: 
neznámou si ve 
vzorci podtrhni 
(kvůli 
přehlednosti). 
Pomocí 
ekvivalentních 
úprav (jako u 
řešení rovnic) 
postupně 
převáděj na 
druhou stranu 
nehodící se 
písmena (jako 
když loupete 
cibuli), až zbude 
ta neznámá, 
kterou jste chtěli 
vyjádřit, samotná. 

domácí úkol : 
 
vyjádři označenou 
neznámou 
 
o = a + b + c 
 
S = a . b 
 
o = 2 . (a + b) 
 

S = 
𝑎 .𝑣

2
           vyjádři a 

 
S = 2 . (ab + ac + bc) 
 

S = 𝜋 . 𝑟2      (obsah kruhu,          
vyjádři r) 
 
V = a.b.c 
 

 𝑇 =  √𝑝      vyjádři p 

 

Pok 
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AJ 
(3h) 

Popis osob 
 
https://www.
youtube.com/
watch?v=XGd
KDemKF30 
 
https://www.
youtube.com/
watch?v=x0YQ
X7gGkQs 
 
https://www.
youtube.com/
watch?v=Zxgh
O-CQlfA 
 
Přítomný čas 
prostý 

Str.5 /4 -do 
sešitu napište, co 
byste vyplnili a 
zkontrolujte 
dle skenu, který 
vám pošlu 
str. - přečtěte 
rozhovor, projdi 
si slovíčka v 
zeleném poli - 
(list se slovíčky, 
který jsem vám 
poslala), pokud 
nějaké neznáte - 
doučte se je. 
 

 NEJPRVE - V tabulce s časy, 
kterou jsem vám již poslala, 
si zopakuj present simple - 
přítomný čas prostý 
PAK si zopakujte slovíčka 
UNIT STARTER, která jsem 
vám poslala. 
POTÉ udělej cvič. v učebnici  
POTÉ se podívejte na videa 
- popis lidí. - Druhé video 
stopujte a opakujte 
NAHLAS. 
NAKONEC - do Wordu si 
zkopírujte obrázek postavy 
a detailně ji popište - 
nejméně 10 delších vět a 
dílo mi pošlete MAILEM. 
 

McG 

ZNJ 
(1h) 

6. lekce  Zopakuj si v PS 
přivlastňovací 
zájmena -  
Přehled 
gramatiky G6. 

Einen Schritt 
weiter - Už umím 
PS - str. 54 
Bez 
poslechového 
cvičení - doplň, 
ofoť a pošli na 
opravu. 

Zopakuj si slovíčka v PS na 
straně 55. 

Po 

D (2h) Svět ve 2/2 19. 
st. (pokrač.) 

str. 69-71 
 9.  4.  1865 234.   

Den, který ukončil 

americkou 

občanskou válku (9. 

duben 1865) 

14.  4.  1865 191.   

Den atentátu na 

Abrahama Lincolna 

(14. duben) 

25.  6.  1876 243.   

Den bitvy u Little 

Bighornu (25. červen 

1876) 

- USA - občanská válka Severu proti Jihu 
(příčina, výsledek, důsledky) 
- JAP a Čína - tzv. “politika izolace” - co to 
znamená, proč, důsledky 
- kolonialismus - které země měly nejvíce 
kolonií a kde, jejich význam 
(důležité, bude to příčina 1. sv. války!!!) 
- Stream slavné dny 
- nabídka ref., pwp - A. Lincoln, E. Holub 

Se 

Z (1h) Kraje ČR - 7) 
Liberecký kraj 

str. 59-61 
nabídka ref., pwp 
trvá :-)  
(např. Ještěd - 
jeden ze 7 divů 
ČR…) 

výpisky stejným způsobem (území, povrch, 
vodstvo, hospodářství, největší města, 
turistické zajímavosti - viz obr. v učebnici) 
- projdi si opakování str. 58 (J a Z Čech) 
- testík pošlu 

Se 
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Př 
(2h) 

Trávicí 
soustava 

uč. str. 45 - 48 
přečíst  
udělat výpisky z 
prezentace, 
kterou vám 
všem pošlu na 
mail 

udělej si do 
sešitu nákres 
zubu s popisem 
(můžeš i 
vytisknou z 
internetu a 
nalepit do sešitu) 
zkontroluji po 
návratu do školy 

Pokus: vezmi si do úst lok 
vody, udělej stojku (nejlépe 
o zeď nebo za pomoci jiné 
osoby) a polkni. Pokud se ti 
podařilo polknout, napiš mi 
proč to tak je , i když 
gravitace působí opačným 
směrem 

Voj 

CH 
(1h) 

Halogenidy Zopakujte si 
postup při 
tvorbě 
halogenidů na 
stránce: 
file:///C:/Users/
Lenovo/AppData
/Local/Packages
/Microsoft.Micr
osoftEdge_8wek
yb3d8bbwe/Te
mpState/Downl
oads/Halogenidy
%20-
%20nÃ¡zvoslovÃ
%20(1).pdf 

Na stránce: 
http://www.jane
111.chytrak.cz/C
h8/pracovni_list
y/PL_26_halogen
idy.pdf 
vypracujte 
cvičení číslo 
jedna, kdo si 
troufne, může 
zkusit i cvičení 
číslo 2, je to 
těžší. 

A opět procvičujte na 
stránce: 
https://www.cram.com/fl
ashcards/games/jewel/hal
ogenidy-nazvoslovi-
5459129 
S radostí zjišťuji, že je mezi 
vámi borec, který mě již 
odsunul na šesté místo a je 
čtvrtý. Jen tak dál! 

Šm 

F 
(1h) 

Užití čoček v 
praxi 
 
Rozklad světla 

Učebnice A str. 137 - 140 - přečíst, 
do sešitu napsat: 
 
Užití čoček v praxi: lupa, mikroskop, 

dalekohled, fotoaparát, … 
 

             Rozklad světla 
Bílé světlo se skládá z různých barev. 
Po dopadu bílého světla (sluneční světlo, 
světlo z žárovky, …) na optický hranol se 
světlo rozkládá na spojité spektrum barev, 
protože jednotlivé barvy tvořící bílé světlo se 
lámou po dopadu na hranol pod různými 
úhly. 
Příkladem je duha.  
nakresli pořadí barev - viz prezentace 

Přikládám prezentaci Tomáše  
-mikroskop a dalekohled a 
prezentaci Martina - Duha 

 
 
http://ukazy.astro.cz/duha
-princip.php 
 

 

Mi 

TV 
(2h) 

Běžecká 
abeceda 
 
 
 
 
 
 

Poskoky stranou, překládání, poskoky z pravé a levé nohy se 
střídavým zvedáním paží, zakopávání (patami dotek hýždí), 
předkopávání-skipping (vysoká kolena). Kombinujte otočky+změny 
směru pohybem do stran a předozadně. Stačí vám úsek cca 10m 
nebo dle možností. 
Intenzitu cvičení zkuste přizpůsobit tak, aby jste měli pocit, že jste 
pro svoji kondici něco udělali. 
 

Pol, Voj 
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Hod míčkem Házejte vrchem pravou i levou rukou pokud máte možnost např. 
proti zdi, plotu nebo ve volném prostoru (nezapomínejte na 
nakročení odrazové nohy). 
 

VV 
(2h) 

Umění 
pozdního 
středověku 

 Shlédněte videa https://www.youtube.com
/watch?v=BhI8qq1VH1Q&l
ist=PLEUyg2TUHGM53Vk6
0bPq_SyL9ZOXrPB_1&inde
x=1 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=4Aq3AeiLYfM&li
st=PLnplwgXmL676ZF4XY6
BrbKpRFABnZExbv&index=
42&t=48s 
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