
TÝDENNÍ PLÁN 

1. 6. – 5. 6. 2020 

Č 

Online výuka: úterý 11:30 – 11:50 
https://www.onlinecviceni.cz/ - cvičení ČJ 6 – Přídavná jména – druhy – soubor 

– 3 cvičení 

https://www.umimecesky.cz/diktaty-7-trida - koncovky ovi/ovy - náročnost 

střední - 4 štíty 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-veta-jedno-dvoj-clenna-ekvivalent - 

úroveň střední - 3 štíty 

Sloh + literatura: Vysvětlete pojmy: epika, lyrika, drama, poezie, próza, 

umělecká literatura, naučná literatura, text, odstavec 

 

Snímky obrazovek – celkem 5 (tak jak jste zvyklí ze soutěží) + vysvětlení 

pojmů – pošlete na můj mail do pátku 5. 6. do 12:00. 

Upozornění – při plnění štítů je nastaven denní limit, pokud budete více chybovat, 

nezvládnete to v jeden den. 

M 

POZOR  ZMĚNA:  Online výuka: středa 3. 6. 12:30 – 12:50 

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

nadpis Hranoly  
2.) V učebnici prostuduj strany 66 + 68 a opiš ze str. 66 modrý a růžový 

rámeček (vzorce pro V a S) 

3.)  Do ŠG opiš přílohu Hranoly + vzorové příklady + přílohu Povrch 

hranolů + vzorové příklady 
4.) Vypracuj PL - hranoly ( 30/5 - příloha + výsledky) -  bude se vybírat po 

nástupu do školy 

5.)  Do ŠG vypočítej příklady z učebnice str.77/cv. 3,4,5,6 zelené 

6.) Na papír vypočítej příklady z učebnice str. 76/ cv. 2,4,5,6,7,8 a 

 pošli do 6. 6. 2020  emailem na buchtova6@seznam.cz 

P 

Online výuka: pátek 10:30 – 10:50 
Pracuj s učebnicí strana 95 až 97, do sešitu si do pátku opište, doplňte nebo 

vytiskněte a nalepte tento zápis: 

LISTY – hlavní orgán rostliny, fotosyntéza, výdej vody. 

1. Rozdělení dle postavení na stonku – střídavé, vstřícné, přeslenité (nakreslit 

obrázky učebnice str. 95) 2. List přisedlý a řapíkatý – nakreslit obrázky 

učebnice strana 95 i s popisem. 3. Podle tvaru čepele se listy dělí na: 

a)Jednoduché - nečleněné, členěné  b)Složené - lichozpeřené, sudozpeřené, 

dlanitě složené (nakreslit pět obrázků učebnice strana 96). 

Pletiva listů 

a)     Krycí - pokožka s průduchy 

b)     Základní pletivo - žilky 

c)     Houbovité pletivo - fotosyntéza 

Přeměna listů 

-       Dužnaté - aloe, cibule 

-        Trny - akát 

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.umimecesky.cz/diktaty-7-trida
https://www.umimecesky.cz/rozbory-veta-jedno-dvoj-clenna-ekvivalent


-        Šupiny - krycí pupeny 

-        Listové úponky – hrách 

VšVše si ukážeme a projdeme během online výuky. 

A 

Online výuka: čtvrtek 11:20 – 11:40 
1. Zkontroluj si a oprav W p.59/8, W p.59/7 a W p.58/3. 

2. Vypracuj W p.61/5, W p.63/4,5. 

3. Přepiš do sešitu následující úkol a pokus se vyplnit. Datum napiš 1st June. 

Doplň do vět: somebody (thing), anybody (thing), nobody (thing). 

1. I didn’t borrow ….. from you. 

2. Do you go out with ….. ? 

3. There is ….. on the table. Take it away, please. 

4. You‘ve got a boyfriend, but I have ….. to go to the cinema with. 

5. A: Do you have your tracksuit here? B: No, I have ….. like that. 

INF 

Kdo má z testu horší známku než 2 (konkrétním jedincům se ozvu mailem), 

udělá plakát na letní tábor (vyberete místo, sepíšete pokyny, cenu, podmínky a 

graficky upravíte) – do pátku 12. 6. – na e.vesella@seznam.cz 

F 

Online výuka: pátek 10:30 – 10:50 

Na online výuku si připrav sešit s vyřešenými úkoly 1,2 z učebnice strana 

111 (u obrázku kalkulačky) a strana 112 úkol č. 3. Do sešitu si opiš následující 

vzorce: F =  p .  S    (p – tlak v pascalech, S – obsah, plocha v metrech 

čtverečních).  S = F : p    (F – síla v newtonech, p – tlak v pascalech) !!!!  

D 
Online výuka: středa 11:30 – 11:50 

Pracovní list 8 – doplnit 

Z 

1. V rámci opakování pracovní list č. 39 – 40 – cvičení 4 a 5. Přičemž ze 

cvičení 5 mi pošlete výsledky (např. 1 A, 2 B, 3 C atd. ) 

na ondra.bus@seznam.cz do 7.6. 2020, ať mám nějaké známky. 

2. Učebnice str. 52 – 54 – Oceánie – přečíst a doplnit do pracovních listů 40 – 

41. 

3. Učebnice str. 54 – dole shrnutí a doplňovačka 

4. Pusťte si následující video o Novém 

Zélandu: https://edu.ceskatelevize.cz/novy-zeland-zeme-dlouheho-bileho-

oblaku-5e441a43f2ae77328d0a6aa0 

VKO 

Napište alespoň 5 vět o tom, jak Covid-19 změnil váš život.   

Úkol pošlete na e.vesella@seznam.cz do pátku 12. 6. 

Kdo má z testu Komunikace horší známku než 2, udělá a pošle mi prezentaci na 

téma Komunikace (vybrané jedince upozorním mailem) do pátku 12. 6. 

ČASP + 

VKZ 

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 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. 
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