
TÝDENNÍ PLÁN – 9. ROČNÍK 

8. 6. – 12. 6. 2020 

Č 

Výsledky 3 +3  Kahoot testů za předminulý a předpředminulý týden nezaslal 

Pernica – nutné doplnit. 

Mluvnice: PS s. 68/2a) – vypracuj do školního sešitu 

Sloh: PS s. 65/1 – vypracuj do slohového sešitu 

Literatura: Hravá literatura s. 56 – B. Hrabal: Obsluhoval jsem anglického 

krále 

Zápis do literárního sešitu (můžete vytisknout a nalepit):  Bohumil Hrabal 

- patří mezi nejvýraznější prozaiky 2. poloviny 20. století 

- vystudoval práva, živil se jako výpravčí, obchodní cestující, dělník 

v ocelárnách, balič starého papíru, kulisák v divadle 

Dílo: Ostře sledované vlaky – příběh výpravčího Miloše Hrmy, jeho 

milostných nezdarů na pozadí 2. světové války  

Postřižiny – inspirace dětstvím v Nymburce, o otci, sládkovi 

pivovaru, matce Maryšce a strýci Pepinovi, který u nich bydlel 

Obsluhoval jsem anglického krále – osud Jana Dítěte od prodejce 

párků, 2. světovou válku, až po majitele hotelu, který mu znárodní 

v r. 1948 

Slavnosti sněženek – o pábitelích = výstředních, podivínských 

osobnostech z jeho okolí 

- všechna tato díla zfilmována „dvorním“ režisérem Jiřím Menzelem.  

Za Ostře sledované vlaky získal film v roce 1968 Oscara. 

Pro archivaci a opakování zasílám natočená didaktická videa (1. pol.). 

1)podstatná jména: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIiISaM89xk&feature=youtu.be 

2) přídavná jména:  

https://www.youtube.com/watch?v=yd25NUK-MEU&feature=youtu.be 

3) zájmena: 

https://www.youtube.com/watch?v=AlyEyXfkZxQ&feature=youtu.be 

4) číslovky s Verunkou: 

https://www.youtube.com/watch?v=GSViJ53ZrY8&feature=youtu.be 

5) slovesa: 

https://www.youtube.com/watch?v=XketXgOrLkI&feature=youtu.be 

6) příslovce s Bailey: 

https://www.youtube.com/watch?v=UsKLumlzjRc&feature=youtu.be 

7) předložky a spojky s Danem:  

https://www.youtube.com/watch?v=-u78I40NtEU&feature=youtu.be 

8) částice a citoslovce s Verčou: 

https://www.youtube.com/watch?v=JI90wZ7Sap4&feature=youtu.be 

9) podmět, shoda podmětu s přísudkem:  

https://www.youtube.com/watch?v=oaLGk-Rwt1Y&feature=youtu.be 

10) přísudek, shoda několikanásobného podmětu s přísudkem 

https://www.youtube.com/watch?v=IqEN32ewiJo&feature=youtu.be 

11) přívlastek s Danem: 

https://www.youtube.com/watch?v=qwmbcGNCEAc&feature=youtu.be 

12) předmět s Verčou: 

https://www.youtube.com/watch?v=b_tIuzcHmfk&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIiISaM89xk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yd25NUK-MEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AlyEyXfkZxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GSViJ53ZrY8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XketXgOrLkI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UsKLumlzjRc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-u78I40NtEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JI90wZ7Sap4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oaLGk-Rwt1Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IqEN32ewiJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qwmbcGNCEAc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b_tIuzcHmfk&feature=youtu.be


M 

Děkuji za zaslání PL - příklady na kouli - přikládám výsledky  pro kontrolu, 

některým to nedopadlo nejlépe. Chválím : Jírava, Kala, Trávníček, 

Kratochvílová, Musilová,Průchová,Učňová - za 1.   

Dú neposlali : Štéblová, Pernica . 

Tento týden už není online výuka  
 1) Do školního sešitu aritmetiky napiš novou hodinu ( bez čísla) a 

datum a nadpis : Funkce ( = fce), prostuduj v učebnici str. 72 - 75 +  opiš a 

narýsuj do ŠA  přílohu 1 + 2 - fce 

2) Ústně si projdi příklady  str.76/2m + str.77/1,2,3,4m + str.78/1,2,3m 

3)  Do ŠA vyřeš příklad str.76/1m                  

4)  Vyřeš PL fce II. ( příloha ) a  do  12.6.2020 pošli 

emailem  buchtova6@seznam.cz. Můžeš také poslat dobrovolný příklad

 ( příloha)  
 

         P 

Pracuj s učebnicí strana 83 až 89. Do sešitu opiš nebo vytiskni a nalep 

následující text: 
ETOLOGIE -  věda o chování živočichů. 

1. vrozené chování – výzkum Konrád Lorenz, patří sem – nepodmíněné 

reflexy – sací u mláďat, nebo uchopovací reflex, dále sem patří instinkty – u 

bezobratlých živočichů je vrozené – např. pavouci tkaní pavučiny, u 

obratlovců spojeno s učením – reakce kuřat na siluetu dravce přikrčením, 

další je vtištění – imprinting, to co mláďata vidí jako první si myslí, že je 

jejich matka. 

2. naučené chování – přivykání – například zvířata chovaná v zajetí, 

přivyknou člověku a už před ním neprchají, dále sem patří podmíněné 

reflexy – spojení zvuků nebo světla s podáváním potravy, vyvolá u zvířete 

slinění – I. P. Pavlov. 

3. chování podmíněné látkovou výměnou – vypiš si jeden příklad 

z učebnice strana 86 

4. chování ochranné a obranné – vypiš jeden příklad učebnice strana 87 

5. dorozumívání živočichů – vypiš jeden příklad učebnice strana 88 

6. sociální chování – vypiš jeden příklad učebnice strana 88 – 89. 
 

        A 

1. Zkontroluj si v sešitě a oprav cvičení z učebnice PB p.78/3 ( Věty 2,4 – 

said, věty 1,3,5,6, - told.) a W p.57/5 – do č.10 (2 – are picked, 3 are taken, 4 

are checked, 5 are thrown away, 6 are washed, 7 are packed, 8 are 

transported, 9 are loaded, 10 are flown) a W p.58/3 (2 if (nebo whether) he 

has finished his homework, 3 if Josh is playing football today, 4 what Maria 

di dat the weekend, 5 where the remote control is, 6 if she will need a lift to 

Samir’s party / Pozor!!! Nejedná se o podmínkovou větu, ale předmětnou, po 

if tedy může být budoucí čas.) 

2. Vypracuj W p.62/4 (téma nepřímé otázky) a přepiš věty 11-20 do sešitu, 

jako dokončení cvičení z učebnice PB p.57/5, jde o trpný rod. 

3. Jsou přístupná všechny cvičení ve smart classu, můžeš libovolné dokončit 

dle zájmu. 

 

       INF 

Dokončit práce na závěrečných projektech v powerpointových prezentacích 

a odeslat svému garantovi práce. 
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         F 

Pracuj s učebnicí strana 102 až 105, přečti si text a zapiš nebo vytiskni a 

nalep do sešitu tento zápis, který vyfoť a pošli na můj 

email pekarkova6@seznam.cz do pátku 12. 6. 2020. 
VESMÍR  - nekonečný prostor, stáří 10 až 15 miliard let. Sluneční soustava 

– Slunce a 8 planet (jejich názvy si vypiš – učebnice strana 103). Drobná 

tělesa ve vesmíru – planetky – kamenná tělesa, nejvíce v pásu mezi Marsem 

a Jupiterem (Napiš název nějaké planetky). Kometa  - najdi název 

nejznámější komety a popis jejich vlastností a čas, kdy ji spatříme ze Země 

na obloze. Najdi na internetu vysvětlení pojmů – meteoroid, meteorit. 

Sluneční soustava – vytvořena na základě gravitačního pole Slunce. 

 

D 

1. Učebnice str. 54 – rámeček Slovenská republika – přečíst a doplnit do 

pracovního listu č. 24 – odstavec Slovensko za války 

2. Učebnice str. 60 – 61 – přečíst a doplnit do pracovního listu 24 – odstavce 

Osvobozování ČSR a Květnové povstání 

3. Pustit si následující streamy: 

Den, kdy začalo Slovenské národní povstání: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacalo-slovenske-

narodni-povstani-29-srpen-151627 

Den překročení hranic na Dukle: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-prekroceni-hranic-na-

dukle-6-rijen-1944-152747 

Den, kdy skončilo Pražské povstání: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-

povstani-9-kveten-150912 

  

Z 

1. Zopakovat si dosavadní část politického zeměpisu 

2. Učebnice str. 24 – 26 – Vývoj politické mapy světa – Kolonialismus, 

historie kolonialismu a Společenství národů – přečíst a doplnit do 

pracovního list 11 (pomocná mapka ke Společenství národů je na listu 12 ) 

 

      CH 

Pracuj s učebnicí strana 94 až 99, opiš do sešitu a doplň: 

CHEMIE VE SPOLEČNOSTI- 
Dezinfekční prostředky – vypiš alespoň tři, které znáš, nebo máte doma 

Plasty – vypiš si tři zástupce z učebnice strana 99 tabulka i s vlastnostmi 

Syntetická vlákna – PAD – polyamidová vlákna, PES – polyesterová vlákna  

 

 

 

      NJ 

Zhlédněte video o nakupování: 

https://www.youtube.com/watch?v=ouECi8M3DT4  

(Video zhlédnou pouze Ti, kteří nebudou přítomni na výuce NJ ve škole.) 

Opakujte slovní zásobu.  

 

PRO TY, 

CO JDOU 

DO ŠKOLY 

Př, F, CH – vzít s sebou sešity a učebnice  

ČJ – mluvnice – učebnice + mluvnický, domácí a školní sešit 

ČJ - nedělejte úkoly z týdenního plánu, budeme dělat ve škole 

 

 

OBECNÉ 

Odevzdání závěrečných projektů je do středy 10. června svému garantovi 

práce.  
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