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Čj 

Pondělí  

· Online hodina  

· Procvičování pravopisu, pracovní sešit strana 24  

· VJ, VD, VE  

Úterý  

· Online hodina  

· Zápor, význam, postavení ve větě  

· Učebnice strana 69/70  

Středa  

· K. Biebl  

Čtvrtek  

· Online hodina  

· VJ, VD, VE  

· Zápor  

· Procvičování pravopisu, pracovní sešit strana 24  

Pátek  

· Online hodina  

· Romantismus  

· K. H. Mácha, K. J. Erben 

 

 



 

M online výuka (po – 11h, út – 9h, st – 8h, čt – 10h) 

1. Válec, síť válce str. 118  

Str. 120 cv. 4, 7  

2. Povrch válce str. 121  

Str. 122 cv. 3  

3. Opakování - Povrch válce  

Str. 122 cv. 3, 5, 6  

4. Objem válce str. 123  

Str. 123 cv. 8, 9  

On-line hodiny pondělí 1.2. v 11h  

úterý 2.2. v 9h  

středa 3.2. v 8h  

čtvrtek 4.2. v 10h 

 

F online hodiny (st – 11h, pá – 9h) 

1. Spalovací motory – opakování  

2. Co už víme o elektrických vlastnostech látek str. 98  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str.102 otázky 1 až 10, úlohy 1, 4  

 

 

 

 

 



Aj (H. Násirová) 

Unit 13 - Written in the stars 
 
Cíl: umět popsat charakteristické vlastnosti lidí 
 
PS- str.73- slovíčka 
            67- věty 
             28/1-4 
Uč- str.28/1-3 
 
Z dvanácté lekce doplň PS -str.26/3 + 27/4-6.  

 

Aj (V. Truefittová) 

V lekci 14 máme opakování. Projdeme si společně úkoly v učebnici a uděláme cvičení v 

pracovním sešitě. Do Zadání na Teams dostanete překlad na známku.  

Ve čtvrtek začneme lekci 15 – Travelling.  

Naučíme se orientovat na letišti, požádat o informaci 

 

Př 

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Úvod do trávicí soustavy  

2.online hodina  

· Části trávicí soustavy  

· Vyvážený jídelníček (VZ) 

 

D 

On-line hodiny dle rozvrhu  

V úterý si uděláme opakování ze str. 63 a zkusíme opakovací Riskuj.  

V pátek si napíšeme test. Začneme novou kapitolu a společně si uděláme zápis ze str. 64. 



Z úkoly na Team´s 

Ch 

Stále opakujte:  

o ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK – atomy, molekuly a chemická vazba, ionty  

o CHEMICKÉ SLOUČENINY – PRVKY  

- Názvy prvků – české, latinské, značky prvků – postupně se učíme vybrané značky prvků – 

přehled na Teams (soubory)  

- Uspořádání v periodické soustavě, orientace v tabulce – samostatný zápis do příští hodiny, 

učebnice strana 33  

Tento týden nově:  

Zápis částic a chemických látek (učebnice strana 35)  

Rozdělení chemických prvků (učebnice strana 46)  

Úkol na odevzdání po návratu do školy – vypracuj na volné listy:  

Učebnice strana 37/3, strana 45/2,4,6,6  

Vše si vysvětlíme. Pokud se hodin nemůžeš účastnit, zpracuj a nauč se samostatně.  

Na Teams na on-line hodinách se sejdeme podle rozvrhu. Připravte si periodickou soustavu 

prvků, učebnici a sešit. 

 

Rj 

 

5.lekce - Rozvrh hodin 
 Cíl: umět pojmenovat vyučovací předměty a popsat rozvrh hodin   
  
Otázky:  Kdy? V kolik hodin? 
 
Uč - str.57/12 a, b - vykání 
              58/13 a, b 
              59/14,15a 
              60/15 b 
PS str.49/11 
           50/13,14 

 


