
TÝDENNÍ PLÁN 

20. 4. – 24. 4. 2020 

ČJ 

Ve čtvrtek připomínám v 11.45 test na neohebné slovní druhy (příslovce až 

citoslovce). 
Mluvnice: Budu hodnotit splnil/nesplnil, výsledky ofoťte a zašlete 

na vesekate@seznam.cz (můžete také poslat výsledek soukromě přes 

Messenger – ne do skupiny). 

1)     procvičení online diktátu  - Sluneční 

paprsky: http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=88&sel=1 

2)     procvičení významových poměrů mezi větnými členy 

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/601 

3)     procvičení souvětí souřadného a podřadného (viz mluvnice) 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

Slohový sešit: uč. 123/11a)b)c) 

Literatura: Vytvoř vlastní báseň minimálně o 8 verších na současnou situaci a 

pošli do skupiny na Messengeru, ať to vidím já i spolužáci. 

M 

Všem děkuji za zaslání PL na mnohočleny - přikládám výsledky pro kontrolu. 

Nedopadlo to moc dobře, je potřeba vzít si zadání znovu a opět propočítat, až 

dojdete ke správným výsledkům. Pozor u úkolu 3 : dělejte podle vzoru, který 

jsem vám poslala a přepisovali jste si ho do ŠA - nejprve zjednodušit, pak 

dosadit do zadání a do výsledku - celkem 3 výpočty! Mnoho z vás to mělo 

špatně  nebo část chyběla. Další častá chyba - jestliže je před závorkou -, mění 

se znaménka uvnitř závorky u všech členů. Dále někteří neustále neumí 

dosazovat do tabulky - v tabulce je výsledkem jen číslo, písmenko tam již není, 

za něj se dosadí určitá hodnota. Výpočty dělejte na pracovní listy a posílejte 

všechno, jen výsledky nemají cenu. Dú neposlali :  Čejka, Štébl, Benešová, 

Bezděková, Hanáková a nevím, kdo je karolec06 ? EVIDUJI! Je to škoda, 

dělám to pro vás, ať vím, jak na tom jste( někteří špatně ). Počítejte, počítejte, 

potřebujete to !!!!!! 

Dobrovolným úkolem jste mně někteří udělali radost, zapojení z mých tříd bylo 

následující : 7. třída 14 (8 dobře), 8. třída 4 (1 dobře), 9. třída 4 (3 

dobře).     CHVÁLÍM A EVIDUJI.!!  Správný výsledek je 43. 

 

Kdo chce, může se na nové učivo podívat 

na https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0 - doporučuji  

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

nadpis : Povrch válce. Prostuduj  str.  56 v učebnici a do ŠG opiš bez 1 věty 

nahoře celou stranu 56 + všechny nákresy + Příklad dole - ten dopočítej. 

2.) Do ŠG vypočítej příklady str. 57/cv. 1 - 4 modré + 1-3 černé 

3.) Vypočítej PL ( povrch válce - příloha), který se odevzdá po nástupu do 

školy - pro kontrolu přikládám výsledky 

4.) Vypočítej přílohu - PL na kruh, kružnici a válec a pošli nejpozději 

do 25.4.2020 emailem na  buchtova6@seznam.cz  

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 

Pracuj s učebnicí strana 87 až 88, přečti si text v učebnici a přepiš nebo 

vytiskni a nalep tento zápis do sešitu:     ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA 

ČLOVĚKA 
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Funkce: zachování lidského rodu          Oddělené pohlaví: muž a žena 

Muž 

Pohlavní žláza: varlata 

Pohlavní buňky: spermie 

Pohlavní hormon: testosteron 

Vnější orgány 

-        Penis (topořivá tělesa, močová trubice) 

-        Šourek (kožovitý váček s varlaty) 

Vnitřní orgány 

-        Varlata - produkce spermií a testosteronu 

-        Nadvarlata - dozrávání spermií 

-        Chámovody - spojují nadvarlata se semennými váčky (tvorba chámu) 

-        Semenné váčky - uchování spermií 

-        Prostata - životnost spermií 

EREKCE – ztopoření                                  EJAKULACE - výron spermií 

AJ 

1. Zkontroluj si a oprav v sešitě z PB p.56/1a). 

(1D,2I,3G,4K,5F,6A,7E,8J,9H,10B,11C) 

2. Vypracuj W .44/1,3 a W p.46/2,3. 

3. Uč se poctivě slovíčka lekce 4 a 5, opakuj si témata:slovesa to,ing; příd. 

jména ed,ing a trpný rod(ze sešitu). 

4. Velmi málo z Vás mi pracuje ve smartu, i přestože již není problém se 

sítí druhý týden.Ve smartu vás pracuje pouze 6 k 13.4., získané známky 7x 

známka 1  !!! Ve třídách 6,7,9 je účast mnohem vyšší. 

5. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná 2 cvičení: Unit 5A, CD 3.3; 

Unit 5A, trpný rod I 

NJ 

Zopakujte se německé číslovky dle instruktážního videa -

https://www.youtube.com/watch?v=-cnh0sf7YXc 

Dále si zopakujte základní německé pozdravy a seznamovací fráze -

https://www.youtube.com/watch?v=5ptmC5GWaqg 

Alespoň 3 seznamovací fráze si zapište do sešitu (i s překladem). 

F 

Pracuj s učebnicí strana 66 až 71. Po přečtení textu si do sešitu napiš 

nadpis VODIČE A NEVODIČE ELKTRICKÉHO PROUDU a opiš dva 

červené body K ZAPAMATOVÁNÍ str. 67 a opiš tři červené body 

K ZAPAMATOVÁNÍ  str. 71. Mrkněte na toto video, které je ukázkou 

toho , co jste si zapsali. https://www.youtube.com/watch?v=Y_7_DZJ08Vk 

 

 

D 

 

 

Pracovní list 1 

 

Z 

 

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

2. Učebnice str. 76 – cvičení 1 – 6 

3. Jelikož nevím, jestli se tento školní rok uvidíme, posílám v příloze i vyplněné 

pracovní listy ze Střední Evropy, abyste si mohli zkontrolovat, jestli to máte 

správně doplněné.  

https://www.youtube.com/watch?v=-cnh0sf7YXc
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Kdo neprezentoval projekt na evropskou zemi, pracuje na projektu. 

Dobrovolný úkol: vytvořit prezentaci na téma Evropa (mimo ČR) Prezentace 

se může týkat země, města, zajímavého místa (národní park, pohoří, sopka atd 

…..) 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.  

4. V TV – pondělí ČT 2 – 13:15 - Bavorsko 

 

VKZ, 

DOM 

 

Zhlédněte instruktážní video o pyramidě výživy 

- https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs 
– popřemýšlejte nad zdravou výživou. 

 

CH 

 

Přečti si v sešitě zápis z minulého týdne, vyber si jednoho zástupce ze 

skupiny kovů a pošli mi na něj referát, ve Wordu na max. 2 A4, nebo napiš 

rukou a nafoť na mobil a pošli. Referát bude obsahovat – název kovu  - 

česky i latinsky, zařazení v tabulce, dále vlastnosti, výskyt a využití tohoto kovu 

a doplň to obrázkem. Nezapomeň, přidat i jméno autora referátu. Termín 

odevzdání – 24. 4. 2020 na email pekarkova6@seznam.cz. 
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