
TÝDENNÍ PLÁN 

6. 4. – 8. 4. 2020 

ČJ 

VE VŠECH SEŠITECH OZNAČIT VŽDY DALŠÍ HODINU BEZ ČÍSLA. 
PŘIPOMÍNÁM TESTOVÁNÍ PŘES KAHOOT, V ÚTERÝ V 11.45 NA 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA A VE ČTVRTEK NA ZÁJMENA A ČÍSLOVKY – 

V JEDNOM TESTU. 
Mluvnice - sešit - zápis: Velikonoční prázdniny  
Školní sešit: uč. s. 72/9 
Domácí sešit: uč. s. 73/9 
Pracovní sešit: 48/6 a)c)d) 
Slohový sešit: Oprava slohové práce – poslala jsem v emailu, oprav chyby 
Hravá literatura: s. 37 Jan Neruda: Povídky malostranské 
Literární sešit: Jakub Arbes (1840 – 1914) 

-         vymyslel nový literární žánr romaneto 
-         je to malý román s dramatickým dějem, tajemnou zápletkou a vědeckým 

vysvětlením 
-         Dílo: Svatý Xaverius – mladík dostane jméno po obrazu Smrt svatého 

Xaveria, v tomto obraze mají být skryty informace, kde je bájný poklad 
-         Newtonův mozek – protiválečné dílo 

M 

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

vypočítej příklady str. 54/cv. 1,2,3 modré - nápověda k řešení je vedle v 

modrém sloupci. Můžeš použít k výpočtům kalkulačku, ale v sešitě bude 

rozepsán postup řešení. 

2.) Do ŠG vypočítej příklady str. 54/cv. 1,2,3 černé - také s kalkulačkou, ale 

rozepsat postup 

3.) Na papír vypočítej příklady str. 53/ 1 - 6 č. + str. 55/ cv. 1 - 9 žluté - bez 

kalkulačky, všechny výpočty budou na papíře, který se odevzdá po nástupu do 

školy 

4.) 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 

Pracuj s učebnicí strana 84 – přečti si text – Mízní soustava a do sešitu opiš 

nebo nalep tento zápis: 
Mízní soustava: tvoří ji mízní cévy a vlásečnice, do nich prolíná míza (tkáňový 

mok, tuky, bílkoviny) a mízní uzliny ( viz obrázek na straně 84). Mízní uzliny – 

filtry z bílých krvinek ničící zárodky nemocí. 
Úkol do 20. 4. – krátký referát na téma – vitamíny nebo zdravá výživa 

nebo zdravý životní styl ve wordu – 1A4 , kdo nezvládne napíše rukou, 

vyfotí na mobil a pošle na můj email – pekarkova6@seznam.cz 

 

AJ 

1. Zkontroluj si vypracvaná cvičení z minulého týdne v prac.sešitě s výsledky 

v příloze. (W p.41/3a)b), W p.42/3) 

2. Vypracuj v W p.43/5 (učivo je už osvojené, pracuj s gramatikou v sešitě aj). 

3. Vypracuj v W p.38/1 (nezapomeň, že –ing se používá tam, kde osoba nebo 

věc, které se –ing týká, ten pocit vzbuzuje). Žáci sluníčka nemusí mít 

vypracovaná cvičení celá, ale např.polovinu. Týká se všech cvičení během 

doby, kdy žáci nenavštěvují školu. 

4. Přepiš mluvnici z tabulky v příloze do sešitu aj a vypracuj na ni v W 

p.39/6,7. Velmi jednoduchá látka. 

http://www.speedmath.eu/
mailto:pekarkova6@seznam.cz


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

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

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 již 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, posílám v příloze. Úkoly ve smartu na tento 

týden: Vocab 5(A,B,C,D);  Unit 4C, přídavná jména 

 

HV 

 

      Jen pro zábavu a pro zájemce, zejména na procvičení Kahootu. Máte zřízený 

účet (nejen pro deváťáky) na Kahoot: 
      1) www.create.kahoot.it/login (zapnete si PC) Uživatelské jméno: 

devataci2020@seznam.cz. Heslo: 2.pololeti  
      2) www.kahoot.it (zapnete si mobil a hrajete sami). Máte tam 16 testů z 

hudební výchovy na populární hudbu, doporučuji pop hity. Napište mi na 

Messenger, jestli jste to zkusili a jak Vás to baví.  

INF 

 

Pokračovat na již zadaných úkolech. Opakovat probrané učivo. 
 

VKZ, 

DOM 

 

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

znalosti a dovednosti, dělejte radost ostatním 

F 

Pracuj s učebnicí strana 59 až 61. Přečti si text na těchto stránkách a následně 

do sešitu napiš nadpis: Elektrický proud – z učebnice nejprve opiš čtyři 

červené body k zapamatování a potom žlutou tabulku na straně 60 s těmito 

vysvětlivkami – 1A – jeden ampér, 1kA – jeden kiloampér, 1mA – miliampér, 

1µA – mikroampér. 
Sleduj televizi ČT 2 – ODPOLEDKA -  v úterý 7. 4. ve 14.40 hod  - 

František Křižík ! 

 

D 

 

Viz příloha. 

 

Z 

 

1. Zopakovat si učivo z minulých týdnů týkající se střední Evropy 

2. Učebnice str. 74 a 75 – Maďarsko – přečíst a doplnit do pracovního listu 45. 

3. Přehrát si Cestománie – 

Maďarsko https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-

cestomanie/201323232400005-madarsko-mezi-zapadem-a-vychodem 

4. Zopakujte si evropská města a dosáhněte úrovně 4: 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropska-mesta-2-uroven/2632 

5. Pondělí 6.4. 12:00 – ČT 2 - Skotsko 

Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do školy. 

Kdo neprezentoval projekt na evropskou zemi, pracuje na projektu. 

 

http://www.zslipovec.cz/
http://www.create.kahoot.it/login
http://www.kahoot.it/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie/201323232400005-madarsko-mezi-zapadem-a-vychodem
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie/201323232400005-madarsko-mezi-zapadem-a-vychodem
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropska-mesta-2-uroven/2632


 

CH 

 

Pracuj s učebnicí strana 42 až 45, přečti si text a opiš následující výpisky, 

popřípadě vytiskni a nalep do sešitu: 
KOVY – chemické prvky, které mají stříbřitý lesk, jsou kujné, tažné, vedou 

teplo, elektrický proud, tvoří slitiny. Řada reaktivnosti kovů – opiš horní modrý 

rámeček ze strany 43 do sešitu i s tučně napsaným textem pod ním končící 

slovy ušlechtilé kovy. KOROZE – působením fyzikálních a chemických dějů 

dochází k narušování pevnosti a celistvosti kovu – vzniká rez. Proti korozi jsou 

kovy natírány, povrchově upravovány. VÝROBA KOVŮ -  metalurgie – 

výroba kovů z rud. Výroba surového železa ve vysoké peci – učebnice strana 

45, pec se plní směsí rudy a vápence, zahřívá na 2000 °C. Struska je na 

povrchu, kov pod ní – dle hustoty. 

Přeposílám dále možnost sledovat zajímavá videa k probírané látce: Materiály 

naleznete na webu: www.videolaborator.cz 

Přihlášení (Log in): jméno: chemieproskoly@gmail.com , heslo: stopthevirus 

 

NJ 

 

 -        -  opakovat slovní zásobu zapsanou ve slovníčku 
-         -  opakovat čísla a barvy 
-         -  opakovat otázky z rozhovoru – téma já a rodina 
-          - opakovat časování sloves (ze sešitu) 
-         -  zapsat do sešitu 5 názvů povolání + překlad – najít na internetu, 

nezapomeňte, že podstatná jména se v Nj píší velkým písmenem 

 

http://www.videolaborator.cz/
mailto:chemieproskoly@gmail.com

