
TÝDENNÍ PLÁN 

11. 5. – 15. 5. 2020 

ČJ 

Online výuka: středa 10.30 – 10.50, vezměte si s sebou učebnici na s. 81 
Čtvrtek: Kahoot 11.45 na vedlejší věty 

Mluvnice: 
1)      Diktát: Klid a pohoda v cirkuse 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=249&sel=1 
Budu hodnotit splnil/nesplnil, výsledky ofoťte a pošlete 

na vesekate@seznam.cz 
(můžete také poslat soukromě přes Messenger – ne do skupiny). 

2) Kahoot - máte zřízený účet s 69 testy z češtiny na www.kahoot.com. 

Uživatelské jméno: zacilipovec@seznam.cz, heslo: cestina2020. Procvičte: 

Vedlejší věty 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Sloh: Pracovní sešit 64/7 – přečti si úvahu a do slohového sešitu o ní napiš 5 vět 

(jako další hodinu). 
Hravá literatura: s. 39 Alois Jirásek: F. L. Věk 
Literární sešit: Jan Neruda (1834 - 1891) 

-         -  narodil se v Praze na Malé Straně v domě U Dvou slunců 
-          - pracoval jako novinář, nikdy se neoženil 
-          Dílo: Povídky malostranské 
-        Tématem jsou příběhy obyčejných lidí na Malé Straně, př. Doktor Kazisvět – 

podivínský doktor Heribert se vyhýbá lidem. Jednou potká pohřební průvod, 

rakev s tělem spadne a on si všimne, že nebožtík není mrtvý a vzkřísí ho. 
-          Sbírky básní: Písně kosmické, Balady a romance – př. Romance o Karlu IV. 

M 

Děkuji za zaslání PL na  hmotnost válce- přikládám výsledky pro kontrolu - je 

to práce Kuby Jarůška, kterého moc chválím - jediný má za 1. Dvojka by 

nebyla žádná, vůbec se vám to bohužel nepovedlo Je potřeba vzít si zadání 

znovu a opět propočítat, až dojdete ke správným výsledkům. Neměli jste u 

příkladů výpočty, špatně byly převody jednotek. Chválím : Jarůšek.  Dú 

neposlali :   Štébl, Bezděková, Čejka, Švédová.  Bylo by dobré opravdu 

všechny zadané práce a úkoly počítat - jak se setkáme ve škole ( září), budu 

všechny zadané úkoly vybírat  a kontrolovat ( + sešity) a známkovat. Kdo 

to dělá, toho  chválím, bude mít velkou výhodu  

 

POZOR:Online výuka: středa 13.5.2020  13:20– 13:40  

 

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

vypočítej příklady z  učebnice str. 53/4 modré + str. 54/ 3,9 modré + str. 55/ 

1,2,4 modré + vpravo nahoře a-f modré 
2.)  Nastuduj a opiš do ŠA str.56 rámeček A,B,C + nadpis Vytýkání před 

závorku + str. 57 rámeček A,B,C 
3.) Do ŠA vypočítej str.56/1,2,3 modré + str.57/1,2,3 modré + vpravo přiřaď 

výrazy k sobě  
4.) Vypočítej PL ( vytýkání + násobení mnohočlenů - příloha) a 

pošli  nejpozději do 16.5.2020 emailem  na  buchtova6@seznam.cz  

5.) Vypočítej PL (  početní operace s mnohočleny  - příloha + výsledky) - 

vyberu po návratu do školy 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=249&sel=1
mailto:vesekate@seznam.cz
http://www.kahoot.com/
mailto:zacilipovec@seznam.cz


6.) 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 

Online výuka: čtvrtek 9:20 – 9:40 
Pracuj s učebnicí strana 92, přečti text na této straně a do sešitu 

s nadpisem RŮST, VÝVIN A HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA – si 

udělej výpisky – vypiš všechna období života, dobu trvání a stručně i 

projevy – jen některé. Vysvětlím, během online výuky! 

AJ 

Online výuka: pátek 8:30 – 8:50     POZOR ZMĚNA !!! 
1. Zkontroluj a oprav si W p.48/2 (2-nests, 3-killed, 4-sold, 5-palm trees, 6-

biofuels, 7-an orphanage, 8-a nature reserve, 9-extinct) a W p.51/5 (2-my 

heart’s pounding, 3-I’ve got butterflies in my stomach, 34-my hands are 

shaking, 5-my legs feel like jelly, 6-I feel sick). 

2. Vypracuj W p.53/4, W p.70/3 a W p.70/2 (pouze věty 1-4, pozor-kombinuje 

se vám činný a trpný rod!!!). 

3. Přepiš si dvě poslední látky v tomto šk.roce v W p.80/6.1,6.2 do sešitu aj, 

žáci sluníčka mohou vytisknout a vlepit z přílohy.  

4. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná cvičení: Vocab, 5C;, Unit 5B, 

CD 3.5, život.prostředí. 

NJ 

Do pátku 15. 5. mi pošlete na mail - e.vesella@seznam.cz odpovědi na otázky. 

(Pište prosím přímo do mailu, ne jako příloha, místo ostrého s piště ss, do 24 

hodin vám odpovím, pokud ne - zašlete znovu) 

1. Wie heisst du? 

2. Wie alt bis du? 

3. Wo wohnst du? 

4. Was machst du gern? 

5. Was machst du nicht gern? 

F 

Online výuka: čtvrtek 9:20 – 9:40 
Pro zopakování látky z minulého týdne do sešitu z PZF vypočítej příklady strana 

86 úkol č. 3,4,6, 7,8. Kontrolu provedeme na online výuce! 

 

D 

 

Online výuka: úterý 12:00 – 12:20 

Pracovní list č. 4 

Kdo nemá, doplní si pracovní list 2 – v příloze 

 

Z 

 

Online výuka: úterý 12:00 – 12:20 

1. Poslední opakování Evropy – učebnice str. 78 cv. 4, 5 

2. Učebnice 2. díl – Česká republika – str. 36 – Kraje ČR – přečíst a doplnit do 

pracovního listu č. 1 

3. Naučte se poznávat na mapě kraje ČR a dosáhněte úrovně 4 ve 

cvičení: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/4961 

 

VKZ, 

DOM 

 

Napište mi seznam surovin a stručný recept na nějaký pokrm, který sami 

připravíte (nemusí být nic složitého - může být i studená kuchyně). Kdo chce, 

může přiložit i foto:).Zašlete mi prosím na e.vesella@seznam.cz - do pátku 22.5 

 

CH 

 

Online výuka: čtvrtek 9:20 – 9:40 

Na online výuku si připrav sešit s tímto zápisem: 

1. Tvorba vzorce oxidu – křížové pravidlo:       

oxid    hlinitý           AlIII              O- II            Al2O3 toto je vzorec oxidu hlinitého 

Při zadaném názvu, má oxid vždy na druhém místě O a na prvním značku 

prvku, který je obsažen v přídavném jménu. Vše vysvětlím na online výuce. 
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