
Zadání práce 15. – 19. 2. 2020 

 

Čj 

Pondělí  

· Online hodina  

· Procvičování pravopisu, pracovní sešit strana 24  

· Opakování VJ, VD, VE – pracovní sešit strana 36  

Úterý  

· Online hodina  

· Opakování základních větných členů  

· Grafická stavba věty  

Středa  

· K. H. Mácha - Máj  

Čtvrtek  

· Online hodina  

· Test – VJ, VD, VE  

Pátek  

· Online hodina  

· Romantismus  

· K. H. Mácha, K. J. Erben  

 

 

 

 



 

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

1. Řešení rovnic str. 130 – 132  

2. Rovnice se zlomky str. 132 – 134  

 

F online výuka (st – 11h, pá – 9h) 

1. Siločáry elektrického pole str. 114  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 116 otázky 1, 2, 3, úloha 2  

str. 117 cv. 3, 4, 5  

2. Elektrický proud str. 118  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu obr. 2.24 str. 118, str.120 otázky 1, 2, 3  

 

Aj (V. Truefittová) 

V úterý dokončíme cvičení v pracovním sešitě v lekci 15.  

Vyzkoušíme na známky.  

Začneme lekci 16 – In a hotel. Naučíme se orientovat v nabídce hotelu, naučíme se veřejné 

nápisy. 

 

 

 

 

 

 



Aj (H. Násorová) 

Unit 14     Revision 
 
Cíl: umět zdvořilé společenské fráze 
 
PS - str.74 - slovíčka 
              67 - věty 
               30/1-3   +   31/4-6 
Uč - str. 30/1-2     +   31/3-5 
 
Procvičování: 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-continuous-1/1561 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-vs-present-perfect-2-uroven/1392 

 

Př 

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Trávicí soustava jako celek (ústní dutina, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo)  

2.online hodina  

· Opakování trávicí soustava  

· Metabolismus  

 

D 

On-line hodiny dle rozvrhu  

V úterý si uděláme opakovací hodinu s Riskuj.  

Za domácí úkol se učíte na test.  

V pátek si napíšeme test a bude odprezentován referát (str. 68-69) Výpisky s vynechávkami 

mi, prezentující pošle nejpozději do 17. 2.. Dám vám je do zadaní. Vy si je na pátek opíšete 

do sešitu nebo vytisknete. Doplníme společně. 

 

Z – Team´s 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-continuous-1/1561
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-vs-present-perfect-2-uroven/1392


Ch 

Stále opakujte:  

o ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK – atomy, molekuly a ionty  

o CHEMICKÉ SLOUČENINY – PRVKY  

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

- Uspořádání prvků v periodické soustavě, orientace v tabulce  

- Zápis částic a chemických látek  

Tento týden budeme pokračovat přehledem prvků.  

– seznámíme se s vlastnostmi a použitím významných prvků - nekovy: vodík, kyslík, dusík, 

uhlík, síra, fosfor, prvky VII.A skupiny, kovy – zatím jejich rozdělení (v učebnici najdete na 

straně 48-55).  

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.  

 

Vo 

1) Aktualita (ze světa, z domova) 

2) Psychické procesy = Vnímáni - dokončit 

3) Myšlení, paměť - křivka učení 

 

Rj 

1.lekce-Lidojed a princezna 

Cíl : umět pracovat s textem 

 

Uč. - str. 65 - 67    poslech, čtení, překlad   

PS  - str. 59/5-8 

                60/11 a 

                 62/15,16 

Opakování časování sloves - 4.lekce    

 


