
Zadání práce 

Čj 

Pondělí  

· Online hodina  

· Slovní druhy - opakování  

Úterý  

· online hodina  

· Pracovní sešit – kontrola cvičení z minulého týdne  

· Procvičování pravopisu  

Středa  

· R. Těsnohlídek – čítanka  

Čtvrtek  

· Neohebné slovní druhy  

· Pracovní sešit strana 6  

Pátek  

· Online hodina  

· Literatura – Národní obrození 

 

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

1. Opakování – Násobení mnohočlenu mnohočlenem  

str. 112 cv, 4, 5, str. 116 cv. 5, 6  

2. Vzorce pro úpravu výrazů str.112  

Prostudovat, pokusit se řešit str.112 cv. 1, 2  

3. Opakování – Vzorce pro úpravu výrazů  



str. 113 cv. 4, 5, 6  

4. Pokračování – Vzorce pro úpravu výrazů str. 113  

Prostudovat, pokusit se řešit str. 113 cv. 7, 8  

 

F online hodiny (st – 11, pá – 9) 

1. Var str. 84  

Přečíst, výpisky (žlutý rámeček)  

Písemně do sešitu str. 87 otázky 1,2,3,4,5, úlohy 2, 3, 5, 6  

2. Kapalnění str. 88  

Přečíst, výpisky (žlutý rámeček)  

Písemně do sešitu str. 89 otázky 1, 2, úlohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9  

Na on-line hodiny potřebujeme TABULKY  

Aj 

H. Násirová 

Unit 11    A world -famous book 
 
Cíl:umět charakterizovat hlavní postavy literárního díla, vyjádření významu slov 
  PS - str.73-slovíčka + 66- věty 
          str.24/1 - najdi anglická slova odpovídající českým a napiš je 
               ( 22/3,4 + 23/6,8,doplň ještě cvičení v 10.lekci) 
  Uč - str.23/3 - čtení, překlad 

 

V. Truefittová 

Probereme lekci 11 a 12. V lekci 11 je jako nové učivo vyjádření významu slov. Přečtěte si a 

přeložte v učebnici na str.24 cv.1  

V lekci 12 se naučíme vyjádřit názor – It can´t be …., it must be… a tvořit trpný rod.  

Zapište si do sešitu:  

trpný rod používáme k vyjádření zkušenosti, že něco je, bude, bylo uděláno. Tvoří se 

odpovídajícím tvarem slovesa be a příčestí minulým. V angličtině se používá častěji než v 

češtině.  



It is done. Je to uděláno.  

It was done. Bylo to uděláno.  

It has already been done. Už to bylo uděláno.  

It will be done. Bude to uděláno.  

V úterý nebude hodina on-line.  

Přelož do sešitu:  

Je hezký?  

Bojím se bouřek.  

Čím chce být?  

Proč se mi směješ?  

Na koho myslíš? 

D 

On-line hodiny dle rozvrhu.  

V úterý si zkontrolujeme zápis z minulého týdne a ve čtvrtek si projdeme str. 60. Zápis 

vytvoříme v hodině 

 

Př 

Minulý týden jsme společně začali probírat Dýchací soustavu. Máme za sebou již horní cesty 

dýchací a budeme pokračovat dál dolními cestami dýchacími a plícemi. Jelikož jsou 

onemocnění dýchacích cest poměrně častým společníkem člověka, zastavíme se i u tohoto 

tématu.  

První online hodina  

1. Horní a dolní cesty dýchací  

2. Plíce  

Druhá online hodina  

1. Onemocnění a první pomoc dýchacích ces 

 



Z (Team´s) 

Ch 

Tento týden musíme dokončit ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK :  

· Molekuly, chemická vazba – druhy chemické vazby (učebnice strana 34-35)  

· Ionty (učebnice strana 36)  

Ani minulý týden jsme nestihli.  

Druhou hodinu v týdnu začneme chemické látky – PRVKY (přečti si v učebnici na straně 32-

33)  

- Názvy prvků  

- Značky prvků  

- Uspořádání v periodické soustavě  

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 - Začíná vyučování 
 
Cíl - umět číst a přijímat   časové údaje na hodinách 
 
PS - str.56/57 - slovíčka,fráze 
              45/3 
               45+46/4a,b 
                45/5  
  Uč- str.50 - hodiny 
               53/4a časování slovesa jít 
Opakování číslovek :  a)1-20          b)10-100/ po desítkách/=Uč str.29 

 


