
TÝDENNÍ PLÁN 

25. 5. – 29. 5. 2020 

Č 

Online výuka: úterý 11:30 – 11:50 
Procvičování pravopisu –  https://www.onlinecviceni.cz/  

Procvičování slovních druhů – https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy  

Pocvičování větných členů - https://www.umimecesky.cz/rozbory  

- strana 99 cvičení 2 – první sloupec – vyfotit a poslat mi na mail nebo přímo 

do mailu (stačí slovní spojení) 

literatura: 

Čítanka strana 185 – přečtěte si báseň – Ezop a brabenec: 

1. Kdo báseň napsal? 

2. Vyhledejte si a napište další autorova díla (alespoň 3) a napište 5 odrážek o 

autorovi. 

3. Kolik má báseň slok a veršů? 

4. Určete slovní druhy – v druhé sloce v prvních dvou verších. 

5. Určete větné členy – jednou, moudrý, hlasitě 

Odpovědi na otázky a úkol na dvojice slov zašlete na můj mail  

do pátku 29. 5. do 12. 00. 

M 

Online výuka:  úterý  12:30 – 12:50   
Děkuji za zaslání  Dú - povrch a objem krychle a kvádru - přikládám výsledky pro 

kontrolu - zkontrolujte si. Bylo to dost jednoduché, přesto se občas objevily chyby. 

Ale bylo celkem 17 jedniček, což je krásné:-) Největší problém u většiny z Vás 

byly chybějící výpočty!. Neodevzdali:  Hubáček  

           

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

nadpis PROCENTA  a opsat  přílohu (úvod do procent). 

 2.) V učebnici prostuduj strany 66 - 69 a ústně si udělej cvičení str.67/cv. 1, 2, 3, 

4 + str. 69/cv. 1 modré    

3.)  Do ŠA vypočítej str.69/cv. 2, 3 modré + 1, 2, 3 oranžové 

4.) Vypracuj PL - % - úvod (příloha) a Písemnou práci (příloha) na shrnutí 

poměru - oboje se bude vybírat po nástupu do školy 

Tento týden se nic emailem neodesílá :-)       

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 

Online výuka: pátek 10:30 – 10:50 

Do pátku 29.5. pošli na email pekarkova6@seznam.cz řešení PL - 

ptáci.                                                                                                                            

   
Pracuj s učebnicí strana 92 až 94, do sešitu si do pátku opište nebo vytiskněte a 

nalepte tento zápis: 

STONEK   - se skládá z uzlin a článků. Stonky jsou bylinné a 

dřevnaté Z učebnice strana 92 nakresli a opiš celou tabulku – rozdělení rostlin 

dle stonků! 
 

Pletiva stonků 
1.  Krycí - ochrana (chlupy, trny) 

2.  Základní - vyplňují prostory 

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
https://www.umimecesky.cz/rozbory
http://www.speedmath.eu/


3.  Vodivá - svazky cévní, sítkovice = cévy 

4.  Dělivá pletiva - stonek tloustne: - bylinný - přibývá základní pletivo 

                                              - dřevnatý - rozrůstá se svazek, cévní – letokruhy 

 

Přeměna stonků 
-        Zdužnatění - kaktus 

-        Stonková hlíza - kedluben 

-        Oddenky - brambory 

Pod tento text nakresli řez bylinným stonkem i s popisem –učebnice strana 94. 

A 

Online výuka: čtvrtek 11:20 – 11:40 
1. Zkontroluj si z přílohy W p.59/5 a W p.61/6,7. 

2. Vypracuj W p.59/7, 8 a W p.58/3. 

3. Přepiš poslední látku z učiva sedmé třídy z obdélníčku do sešitu aj. Jde o učivo 

lekce 4C (neurčitá zájmena). 

4. Pro žáky pracující ve smartu by měla být nachystaná 2 cvičení. 

Od neděle se úkoly, které měly být k dispozici do konce května staly neaktivní, 

takže staré nebudete moci dovyplnit. Měli jste mít ještě týden k jejich dokončení, 

jestli se situaci podaří vyřešit, budete na starých úkolech moci pracovat ještě do 

konce května. V opačném případě pracujte na nových úkolech.  

INF Pokračovat na již zadaných úkolech + opakovat probrané učivo. 

F 

Online výuka: pátek 10:30 – 10:50 

Pracuj s učebnicí strana 108 až 111, přečti si text, doplněn do sešitu tento zápis, 

vysvětlení během online výuky: 
TLAK  - je fyzikální veličina běžně používaná ve spojení tlak vzduchu, krevní tlak, 

obecně je to síla působící na určitou plochu. Značka:  p   Základní jednotka: 1 Pa – 

jeden pascal čteme paskal. Výpočet: p = F : S , 

kdy F je síla dosazovaná v newtonech (N), S je obsah, plocha v metrech 

čtverečních. Další jednotky – opiš žlutý rámeček učebnice strana 110 a do 

sešitu si přepiš i řešení příkladu učebnice strana 110 až 111. Vysvětlíme si to 

během online výuky. 

D 

DŮLEŽITÁ INFORMACE – VEŠKERÁ VAŠE UČAST A ČINNOST PŘI 

ONLINE VÝUCE – AKTIIVITA A PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ BUDE 

ZOHLEDNĚNA PŘI UZAVÍRÁNÍ KLASIFIKACE 2. POLOLETÍ 

Online výuka: středa 11:30 – 11:50 

Pracovní list 7 – doplnit 

Pracovní list 5 – doplněný ke kontrole 

Z 

 1. V rámci opakování – pracovní list 39, cv. 2 a 3. 

2. Učebnice str. 50 – Hospodářství Austrálie – přečíst a doplnit do pracovního listu 

38 

3. Učebnice str. 51 – Opakování Austrálie – cv. 1 - 5 

4. Pusťte si následující videa o Austrálii: https://edu.ceskatelevize.cz/australie-

sidelni-sit-5e441f66d76ace2c451de3fa 

https://edu.ceskatelevize.cz/australie-tasmanie-a-chov-ovci-

5e441f67d76ace2c451de416 

VKO Opakování probraného učiva + pracovat na zadaných pracovních listech. 

ČAS

P + 

VKZ 

Děkuji všem, kteří poslali předchozí úkol – máte 1 – všichni žáci (jako jediná 

třída) 

Představte si, že jedete na letní týdenní tábor, který se koná na lesní louce v blízkosti 

malé říčky (není zde: mobilní pokrytí, elektřina, je zde: zdroj pitné vody a sprchy 

https://edu.ceskatelevize.cz/australie-sidelni-sit-5e441f66d76ace2c451de3fa
https://edu.ceskatelevize.cz/australie-sidelni-sit-5e441f66d76ace2c451de3fa
https://edu.ceskatelevize.cz/australie-tasmanie-a-chov-ovci-5e441f67d76ace2c451de416
https://edu.ceskatelevize.cz/australie-tasmanie-a-chov-ovci-5e441f67d76ace2c451de416


s užitkovou vodou). Máte zajištěnu stravu a ubytování. Napište mi, co vše si sbalíte 

do svého zavazadla (oděv, obuv, hygiena atd.) 

Seznam věcí na tábor mi pošlete na e.vesella@seznam.cz do pátku 19. 6.  (Na 

každý mail odpovídám do 24 hodin, pokud neodpovím, musíš poslat znovu.) 

VV Výtvarně tvořte – obrázky pro radost – inspirujte se v přírodě 

TV 
Choďte na procházky, běhejte, posilujte, cvičte dle vámi sestavené rozcvičky, vše 

s ohledem na vaše zdraví a bezpečnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.vesella@seznam.cz

