
TÝDENNÍ PLÁN 

6. 4. – 8. 4. 2020 

Č 

Procvičování pravopisu  -  https://www.onlinecviceni.cz/  

Do sešitu školního: 

- Strana 54 cvičení 1 (první 3 řádky) + zopakovat si slovesa – strana 53 

- proveďte grafický rozbor větných členů a očíslujte slovní druhy, u 

podtržených podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor a u slovesa 

vytvořili jsme-  určete osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid 

a. Včera večer jsme se sourozenci vytvořili velikonoční výzdobu našeho 

pokoje. 

Sloh – strana 119 – přečtěte si a zopakujte si, co je to výtah 

Sledujte soutěže na vlastním mailu. 

M 

1.) Do školního sešitu geometrie napsat další hodinu (bez čísla) a datum a 

napsat nadpis: Jednotky obsahu (plochy)  - na str. 46 v učebnici zopakovat 

obsahy a opsat do ŠG 2 růžové tab. s jednotkami plochy                                    

 - na str. 47 v učebnici opsat žlutou tabulku s jednotkami plochy + vypočítat 

do ŠG cvičení 47/1,2,3  2.) Na papír vypočítat příklady str.55/cv. 1 - 9 žluté 

(výpočty na papír)- odevzdá se po nástupu do školy  

3.) Na druhý papír vypočítat příklady str. 60/ cv. 1 - 6 žluté (výpočty na 

papír)- odevzdá se po nástupu do školy  

4.) Do ŠG vypočítat tabulku ze strany 56 dole - budou tam trojúhelníky 1-4 (3,4 

dopiš)  a velikosti stran a výšek změř u trojúhelníků nad tabulkou, dopiš do 

tabulky a vypočítej S. Výpočty budou pod tabulkou v sešitě.                     

5.) Kdo má zájem o další procvičování matematiky, může se podívat 

na www.speedmath.eu - teď to nefunguje jen jako soutěž, ale také k 

procvičování.         

P 

Přečtěte si text v učebnici strana 74 až 75. Pokračujte prosím zápisem do 

sešitu (kdo má možnost, může si text vytisknout, podtrhat a nalepit do sešitu a 

splnit úkol v textu – obrázek vajíčka i s popisem). 

Cévní soustava: srdce (dvě předsíně a dvě komory) a cévy, stálá tělní teplota – 

nemísí se odkysličená a okysličená krev.  Vylučovací soustava: párové 

ledviny, kloaka Rozmnožovací soustava: oddělené pohlaví, samec – párovitá 

varlata, samice – jen levý vaječník. Rozmnožování pomocí vajíček s vápenitou 

skořápkou – nakreslit obrázek vajíčka učebnice strana 75 i s popisem.  Krmiví 

ptáci – rodiče pečují o mláďata, krmí je – holoubata, sýkorky. Nekrmiví ptáci – 

nekrmí mláďata – kuřata, kachňata. 

Doporučený pořad – úterý 14. 4. na ČT 2 v 13. 35 hod – ODPOLEDKA – 

Kolibříci, včelí ptáci 

A 

1. Zkontrolujte si vaše výsledky s těmi v příloze a opravte. (W p.46/2,3 a PB 

p.59/2) 

2. Přepiš do sešitu látku z obdélníčku. Úzce navazuje na první týden 16.3.-20.3.-

předř.čas prostý. 

3. Vypracuj v prac. sešitě W p.47/5,6, pracuj s tabulkami v sešitě na 

předpřítomný čas. 

4. Měl bys umět 3.tvary nepravidelných sloves už od února!!! a slovíčka 

5(A,B,C,D)  skoro celé. 

5. PROSÍM, zkuste se opětovně všichni přihlásit do Smart classu, na odstranění 

problémů s přihlášením se usilovně pracovalo a možná ještě pracuje. Přihlášení 

https://www.onlinecviceni.cz/
http://www.speedmath.eu/


ze stránek školy www.zslipovec.cz, smart class pro studenty mimo školu. 

Upozorňuji, že ve Smart classu jsou vkládány úkoly a poslechy navíc, takže žáci, 

kteří se nemohou do aplikace přihlásit a budou-li plnit úkoly do aj zaslané 

třídními učiteli, splní si také své přípravy. Kdo pracuje ve Smartu, hlídejte si moje 

hodnocení (zpětně se podívat jiný den na úkol). Hodnotím Vás za práci jedničkou 

(většinou za vypracování dvou úkolů s dosaženým průměrem 80%) a někdo má 

známek v tomto okamžiku už více. Téměř vždy zapíši i komentář, na čem byste 

měli ještě pracovat, jestli jsem s výsledky spokojená apod. Prosím, hodnocení je 

motivační. Nebojte se, že bych Vás hodnotila nízkou známkou. Velmi oceňuji 

ochotu pracovat v této aplikaci a myslím, že má smysl. Kdo se nově přihlásí, 

začněte pracovat na nových úkolech, starými se nemusíte zdržovat. Jak v aplikaci 

pracovat, jste obdrželi tento týden prostřednictvím mailu. Jde o 3 úkoly: Vocab 

5(A,B);  Unit 5B, předpřít.čas II; Unit 5C, příslovce 

INF Pokračovat na již zadaných úkolech + opakovat probrané učivo. 

F 

Do sešitu si přepiš následující text, kdo má možnost jej vytisknout, si text jen 

podtrhá a nalepí do sešitu. 

FOTOMETRIE -  je část optiky, která se zabývá studiem a měřením světelné 

energie z hlediska vnímání světla lidským okem. Základní fotometrické 

veličiny: 

SVĚTELNÝ TOK (značka Φ- fí) -výkon světelného záření, který je hodnocen 

svým působením na normální lidský zrak, jednotka: lumen (lm) 

OSVĚTLENÍ (značka E) - světelný tok dopadající na plochu, jednotkou je 

1lux (lx) 

 Z učebnice na straně 80 si do sešitu vypiš dva příklady doporučeného osvětlení 

pro prostor, činnost, vyber si, které chceš. 

D Příloha 

Z 

1. Zopakovat si jižní Afriku 

2. Učebnice str. 83 cv. 2 – 5 a přečíst shrnutí celé Afriky (oranžový rámeček) 

3. Pracovní list č. 33 – opakovací cvičení 1,2 a pracovní list č. 34 – opakovací 

cvičení 3,4 

4. Zopakujte si africké řeky a dosáhněte úrovně 

4: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-afrika-reky-2-uroven/7801 

5. Zopakujte si východní Afriku 

s cvičením: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2217 

6. K tématu si můžete pustit tyto pořady: 

 Pondělí 6.4. 13:05 ČT 2 – Kamera na cestách: Kongo 

Úterý 7.4. 12:00 ČT 2 – Zázračná planeta: Afrika – Sahara 

7. Dobrovolný úkol - vytvořit prezentaci na téma Afrika. Prezentace se může 

týkat země, města, zajímavého místa (Okavango, Čadské jezero, Namib, Atlas, 

národní park,  …..) a bude obsahovat informace, obrázky a na posledním slajdu 

zdroje, odkud jste čerpali. Pokud se vám prezentace povede, bude oceněna 

velkou jedničkou, pokud ne, tak dle kvality množstvím malých jedniček. 

Prezentace posílejte na email ondra.bus@seznam.cz do konce dubna.  

  

Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do školy. 

VKO Opakování probraného učiva 

ČASP + 

VKZ 

Žijte zdravě – pohyb, pobyt venku, pomáhat v domácnosti, rozvíjejte své znalosti 

a dovednosti, dělejte radost ostatním 

VV 
Výtvarně tvořte – obrázky pro radost (třeba jako dárek nebo velikonoční 

dekorace). 
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TV 
Choďte na procházky, běhejte, posilujte, cvičte dle vámi sestavené rozcvičky, 

vše s ohledem na vaše zdraví a bezpečnost. 

 

 

 


