
Zadání práce 15. – 19. 3. 2021 

Čj 

Pondělí  

· Online hodina  

· Pracovní sešit strana 33 - dokončení  

· Grafický rozbor věty jednoduché  

Úterý  

· Online hodina  

· Sloh – přihláška, objednávka  

· Učebnice strana 159, 162  

Středa  

· Umění aforismu – Zdeněk Svěrák  

Čtvrtek  

· Online hodina  

· Procvičování pravopisu – pracovní sešit strana 25  

· Doplněk – učebnice strana 75  

Pátek  

· Online hodina  

· Opakování romantismu 

 

 

 

 

 



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

1. Opakování - řešení rovnic str. 127 – 135, str.141  

2. Test – řešení rovnic  

3. Slovní úlohy  

Řešení úloh str. 136 – 139  

 

F online hodiny (st – 11h, pá – 9h) 

1. Zdroje elektrického napětí str. 133  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 136 otázky 1, 2, 3 otázky 2, 3, 5  

2. Ohmův zákon str. 137  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 141 otázky 1, 4a,b  

 

Aj (V. Truefittová) 

Procvičíme lekci 17 – British History.  

Začneme lekci 18 – The symbols of the U.K.  

Naučíme se státní hymnu, státní symboly a svátky U.K.  

V Zadání na Teams budete mít překlad na známku. 

 

 

 

 

 



Aj (H. Násirová) 

Unit  16     In a hotel 
Cíl: umět se orientovat v nabídce hotelu, 
       odhadnout význam varovných nápisů 
 
PS  str. 74 - slovíčka 
              67- věty 
              34/1-3 
Uč.  str. 34/1-3 
               35/4-8 
Popiš ústně obrázek v učebnici str.34/2. Nejen, co lidé dělají, ale i ostatní, co vidíš.( Věty si 
můžeš napsat, o hodině přečíst.) 

 

D 

V úterý si poslechneme referát na téma -VYNÁLEZY A OBJEVY ZA PRŮMYSLOVÉ 

REVOLUCE.  

Ve čtvrtek bude mít referát Maty, na téma PŘÍRODNÍ VĚDY A OSTATNÍ VYNÁLEZY.  

Za domácí úkol na další týden si uděláte opakování pomocí kvízu Kahoot, bude uveřejněno na 

Teams 

 

Př 

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Vylučovací soustava  

2.online hodina  

· Soustava kožní 

 

 

 

 

 



Ch 

Opakujte na test:  

o Částice látek – atomy, molekuly a ionty, jejich zápis  

o Orientace v periodické soustavě prvků  

o Prvky – procvičujte názvy a značky vybraných prvků  

Také tento týden budeme pokračovat přehledem prvků.  

– seznámíme se s vlastnostmi a použitím dalších významných prvků - polokovů (Si) a kovů – 

jejich rozdělení a přehled najdete v učebnici na straně 54-58  

Pokud se neúčastníš hodin, zpracuj samostatně do sešitu.  

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

soustavu prvků, učebnici a sešit.  

 

Rj 

7.lekce   Portrét 
 
Cíl: umět popsat osobu 
 
PS str. 78 - slovíčka a fráze 
             67/1-3 
Uč. str. 72 - Kdo jaký je?    Podle obrázků na této straně doplň chybějící český překlad ve 
slovní zásobě 
                                               v PS na str. 78. 
       str.73 - přečíst a přeložit text Portrét    
Zůstává časování sloves.  

 

Z – Team´s 


