
TÝDENNÍ PLÁN – 9. ROČNÍK 

14. 4. – 17. 4. 2020 

Č 

VE VŠECH SEŠITECH OZNAČIT VŽDY DALŠÍ HODINU BEZ ČÍSLA. 

PŘIPOMÍNÁM TESTOVÁNÍ PŘES KAHOOT VE ČTVRTEK NA 

SLOVESA V 10.45 HODIN. 

Mluvnice - sešit - zápis: 69/ tabulka Významové poměry mezi souř. spoj. VČ 

a VV (vytiskni, vlep a podtrhej, nebo přepiš) 

Školní sešit: uč. 70/2 

Domácí sešit: uč. 70/3 

Pracovní sešit: 35/16 a) - d) 

Slohový sešit: Velikonoční prázdniny  

Literatura: Odpověz na otázky v on-line kvízu, nafoť výsledek a pošli na 

vesekate@seznam.cz. Nebudu známkovat, budu jen hodnotit 

splnil(a)/nesplnil(a). Jde jen o zábavné cvičení na české pověsti. Nebojte ani 

můj výsledek nebyl na 100%.  

https://www.qizy.cz/quizzes/ceske-povesti-a-legendy/96  

 

M 

Dú na týden 14.4. - 17.4.2020 

1) Do školního sešitu aritmetiky napiš novou hodinu (bez čísla) a datum  

2) Prostuduj a opiš do ŠA z učebnice příklad str.63 / Př. 2 šedý 

3) Podle tohoto vzorového příkladu vypočítej do ŠA příklady str. 63/ cv. 

1,3 modrý  
4) Do ŠA opiš a dopočítej příklady  str. 64/ Př.4  a str. 65/ Př. 2 šedé 

5) Vypočítej pracovní list na rovnice a SÚ ( v příloze ) a pošli emailem do 

19.4.2020 na adresu: buchtova6@seznam.cz 

6.)  Pouze pro dobrovolníky : kdo chce, může vypočítat zábavný příklad ( v 

příloze )a papír s výpočty a výsledkem zašle do 19/4 2020 emailem na 

adresu  buchtova6@seznam.cz 

 

        P 

Nezapomeňte na referát z minulého týdne  - všem co poslali velké díky! 

Pracuj s učebnicí strana 64 až 65, přečti si text, zhlédni následující 

video  https://www.youtube.com/watch?v=YMgm_0jC8bU 

a napiš si nebo vytiskni a nalep do sešitu tento text: 

Geologická stavba území ČR 
Dnešní podoba je výsledkem mnoha geologických dějů, v průběhu miliard 

let. Území ČR se dělí na dva hlavní geologické celky- Český masív a 

Západní Karpaty. Český masív – zahrnuje území Čech, západní Moravy a 

Slezska. Vznikl na konci prvohor, při hercynském vrásnění. Vznikly 

prvohorní karbonské usazeniny s ložisky černého uhlí na Ostravsku, 

Kladensku, žulové oblasti. V druhohorách a třetihorách byla tato oblast 

zaplavena mořem – pozůstatky – Česká tabule, dále vznikla sladkovodní 

jezera – České Budějovice, Třeboň. Čtvrtohory – sopečná činnost – 

Doupovské hory, Bruntál, Říp. V této době byl sever ČR pokryt 

skandinávským ledovcem.  
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A 

1. Zkontroluj si v pracovním sešitě W p.42/1,2,4 a oprav. 

2. Vypracuj W p.39/5a)b) (b)-jsou odpovědi do části a)) a W p.35/5. 

Zkontroluješ si příští týden. 

3. Přepiš z učebnice PB p.48/1a) do sešitu a doplň. Zkontroluješ si příští 

týden. 

4. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná cvičení: Vocab 4(A,B,C);, 

Unit 4D, CD3.11 – poslech o teenagerech, Unit 4C, frázová slovesa II. 

 

INF 
Práce na projektech 

 

        F 

Pracuj s učebnicí strana 54 až 56, text si přečti a do sešitu opiš nebo vytiskni 

tento text: 

5. Srážky  - déšť, vločky, kroupy ……..,, měří se pomocí srážkoměru  ( 

nálevka o známé ploše, která ústí do odměrky – ukazující množství srážek 

v milimetrech). Většinou se udává, kolik litrů vody napršelo na 1m2. 

Zajímavé typy srážek -  rosa - sražená vodní pára, vzniká přes 

noc. Jinovatka – zmrzlá vodní pára ze vzduchu při zemi. Mlha – shluky 

vodních kapiček vznášejících se ve vzduchu. Námraza – mlha zmrzne na 

povrchu předmětů. 

Prohlédni si tabulku uč. strana 56 – modrý text, najdi na internetu zda byly 

hodnoty nejvyšší a nejnižší teploty, které jsou tam uvedeny, již překonány a 

do sešitu napiš, kdy a kde. 

 

D 

1. Zopakovat si Válku v Evropě v letech 1944-45 a Varšavské povstání 

2. Učebnice str. 46 – otázky dole 

3. Učebnice str. 62 – Závěr války – Jaltská konference a Berlínská operace – 

přečíst a doplnit do pracovního listu 20 – první 2 odstavce. První se týká 

Jaltské konference (při doplňování využijte i internet) a druhá konce války 

v Evropě. 

4. Pusťte si videa na Stream.cz: 

Jaltská konference https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-

zacala-jaltska-konference-4-unor-151102 

Setkání na Labi https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-

setkani-na-labi-25-duben-152597 

Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 

školy.   

 

Z 

1. Zopakovat si doposud probrané učivo o obyvatelstvu 

2. Učebnice str. 13 – 14 – přečíst a doplnit do pracovního listu 3, 4 – 

kapitolky odstavce město a venkov, venkovská sídla, městská sídla. 

3. V rámci opakování si ověřte své znalosti o poloze států (budou se hodit) a 

dosáhněte úrovně 4: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-svet-staty-1-

uroven/2937 

Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do školy. 

Kdo neprezentoval, pracuje na prezentaci.   
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CH 

Řešení vzorců alkoholů z minulého týdne – C4H9OH, CH3 – CH2 – CH – 

OH – CH2- CH3, C6H13OH, CH2OH- CHOH- CH2OH. 

Pracuj s učebnicí strana 58 až 60, opiš nebo si vytiskni a nalep do sešitu 

tento text: 
KARBONYLOVÉ SLOUČENINY – jsou odvozeny od uhlovodíků, 

obsahují karbonylovou skupinu C=O. Dělí se na dvě skupiny – aldehydy a 

ketony. 1.Aldehydy – mají skupinu CO na konci řetězce, název je tvořen 

z názvu uhlovodíku a  pomocí koncovky al (příklad – methanal, 

propanal).Zástupci : Methanal –HCHO , obchodní název formaldehyd – 

štiplavý, páchnoucí, bezbarvý, jedovatý plyn, má rakovinotvorné účinky, 

používá se na výrobu plastů, dezinfekce, konzervace. Ethanal – obchodním 

názvem acetaldehyd – CH3CHO, páchnoucí kapalina,výroba plastů, kyseliny 

octové. 2. Ketony- mají skupinu CO uprostřed řetězce, název je tvořen 

názvem uhlovodíků a pomocí koncovky on ( příklady – propanon, butanon). 

Zástupci: Aceton – CH3COCH3 – hořlavá, bezbarvá kapalina, výborné 

rozpouštědlo, používá se k výrobě plastů.( u diabetiků v moči ve zvýšených 

hodnotách). https://www.youtube.com/watch?v=Iulko9-MOH4 

– opakování učiva!!! 

 

 

 

     NJ 

Zopakujte si německá zájmena a časování slovesa machen dle instruktážního 

videa https://www.youtube.com/watch?v=ATg74cihajk 

Do sešitu si zapište zájmena a jejich překlad (ich – já,…) a časování slovesa 

machen. 

 

 

PŘIJÍM. 

ZKOUŠKY 

ČJ - Přijímačky v pohodě 2020 – vše by mělo být hotovo!  

Jakýkoliv test (je tam i řešení) na: https://www.scio.cz/ - přijímačky na SŠ. 

 

M - Přijímačky v pohodě 2020 - str. 35-50 

Pořád platí jakékoli testy na stránkách Cermatu nebo Scia. 

 

 

 

 

 

    HV 

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

Máte zřízený účet na Kahoot na testy s HV: 

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. 

 

OBECNÉ Tento týden měly být přijímací zkoušky, pedagogická rada i třídní schůzky. 

Vše padá na oltář koronaviru.  
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