
Zadání práce 1. – 5. 3. 2021 

 

Čj 

1. 5.3.  

Pondělí  

· Online hodina  

· Procvičování pravopisu, shoda přísudku s podmětem  

· Pracovní sešit strana 26  

· Rozvíjející větné členy – předmět  

Úterý  

· Online hodina  

· Rozvíjející větné členy – předmět  

· Pracovní sešit strana 32  

Středa  

· Oscar Wilde – Slavík a růže  

Čtvrtek  

· Online hodina  

· Rozvíjející větné členy – přívlastek shodný, neshodný  

· Učebnice strana 80  

Pátek  

· Samostatná práce  

· Pracovní sešit strana 32/1  

· Zkontrolujeme na hodině v pondělí 8.3. 

 



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

1. Řešení rovnic str. 132  

2. Rovnice se zlomky  

Řešení úloh str. 132 – 134  

3. Počet řešení rovnice str. 134  

4. Opakování – rovnice str. 141  

 

F online výuka (st – 11h, pá – 9h) 

1. Co je elektrický proud? str. 122  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 124 otázky 1, 2, 3, 4 úloha 1 a,b,c,d  

2. Měříme elektrický proud str. 125  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 128 otázky 1, 3, 4 úloha 1  

 

Aj (H. Násirová) 

Unit 15    Travelling 
 
Cíl: umět orientovat se na letišti, požádat o informaci 
 
PS - str.74 - slovíčka 
              67 - věty 
 
Uč - str.33/3 - anglická zvratná a zdůrazňovací zájmena (zapsat do sešitu na mluvnici)     
              33/4,5 
PS - str.32/2,3 
             33/4,5,6 
Opakování 9. - 14. lekce (slovíčka,mluvnice). 

 

 



Aj (V. Truefittová) 

Budeme pokračovat v lekci 16 – shlédneme video jak se přihlašovat v hotelu, potřebnou 

slovní zásobu. Naučíme se některé veřejné nápisy. Budeme zkoušet lekce 15 a 16.  

Ve čtvrtek začneme lekci 17 – British History – naučíme se některá základní fakta o U.K., 

aristokratické tituly, zmíníme některé britské panovníky. 

Př 

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Trávicí soustava – test FORMS  

2.online hodina  

· Metabolismus, vyvážená strava a jídelníček 

D 

On-line hodiny: dle rozvrhu  

V úterý si řekneme známky z testu. Zkontrolujeme zápis, který jste si měli doplnit. Zkusíme si 

myšlenkovou na téma další kapitoly.  

V pátek pro nás má Ivan připravený referát. Zápis bude uveřejněn v zadání na Teams. Prosím 

vytisknout a nalepit nebo opsat 

Ch online hodiny dle rozvrhu 

Stále opakujte:  

o ČÁSTICE LÁTEK – atomy, molekuly a ionty  

o PRVKY - názvy a značky (postupně se učíme vybrané značky prvků), uspořádání prvků v 

periodické soustavě, zápis částic a chemických látek  

V týdnu po jarních prázdninách budeme pokračovat přehledem prvků.  

– seznámíme se s vlastnostmi a použitím dalších významných prvků - dusík, uhlík, síra, 

fosfor, prvky VII.A skupiny, kovy – jejich rozdělení a přehled (v učebnici najdete na straně 

50-56).  

Procvičujte značky prvků, budeme psát test. Připravte si period. Soustavu prvků, učebnici a 

šešit.  



Z – Team´s 

Rj 

6.lekce    Blahopřejeme 
 
Cíl: umět sdělit svůj věk, den narození, průběh narozeninové oslavy 
 
Uč - str. 69/ 5a-čtení, překlad  
                      5b-použij předepsané části vět k povídání o sobě (napiš do škol.sešitu) 
          str. 71 - píseň: Veselí cestovatelé-naučit se číst  
PS -    str.63/ 1 - celé ,2 
                 64/ 3-8 (dobrovolně) 

 


