
Zadání práce 22. – 26. 3. 2021 

Čj 

Pondělí  

· Online hodina  

· Procvičování pravopisu, pracovní sešit strana 25  

· Opakování větných členů, grafický rozbor věty  

Úterý  

· Online hodina  

· Opakování větných členů, grafický rozbor věty  

Středa  

· Umění aforismu – Jiří Suchý  

Čtvrtek  

· Online hodina  

· Test – pravopis  

· Několikanásobné větné členy, pracovní sešit strana 34  

Pátek  

· Online hodina  

· Realismus v české literatuře 

 

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

1. Slovní úlohy str. 138, 141 - 142  

2. Vyjádření neznámé ze vzorce str. 139 – 140  

3. Opakování – rovnice, slovní úlohy str. 141 – 142, 173 – 174  

 



F online hodiny (st – 11h, pá – 9h) 

1. Ohmův zákon – řešení příkladů str. 141 – 142  

2. Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče str. 143  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 145 otázky 1, 2, 3, 4, 5  

Aj (H. Násirová) 

Unit 17   British history 
Cíl: umět základní historická fakta o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 
 
PS   str. 74 - slovíčka 
              68 - věty 
              36/1-4        37/5-7 
Uč.   str.36/1            37/2-4 
Opakování 16.lekce.  

 

Aj (V. Truefittová) 

Budeme zkoušet lekci 17 a 18.  

Začneme lekci 19- London. Naučíme se nejznámější pamětihodnosti Londýna.  

Pustíme si video. 

Př 

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Kožní soustava  

2.online hodina  

· Kožní soustava a vylučovací soustava – souhrnné opakování  

Prezentace k probírané látce dostupná zde: 

https://drive.google.com/file/d/18rbHVkxqxG5PuTWnkFNp3Thf8R9mk6gr/view?usp=sharin

g  

 



D 

On-line hodiny dle rozvrhu.  

V úterý si poslechneme poslední referát a to od Natky.  

Ve pátek se vrátíme na území českých zemí. Připomeneme si revoluční rok 1848, Bachův 

absolutismus 

https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpR

FABnZExbv&index=84 – Revoluce 1848 

https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKp

RFABnZExbv&index=85 – Bachův absolutismu a K. H. Borovský 

https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpR

FABnZExbv&index=86 – Vznik Rakouska- Uherska 

Z  - Team´s (zadání) 

1. Půdy  

2. Biota 

Ch 

Opakujte:  

o Orientace v periodické soustavě prvků  

o Prvky – procvičujte názvy a značky vybraných prvků  

Tento týden budeme dále pokračovat přehledem prvků.  

1. seznámíme se s vlastnostmi a použitím dalších významných prvků (KOVŮ)  

- Jejich rozdělení a přehled, najdete v učebnici na straně 55-58  

- Významným kovem je železo, podívej se na jeho výrobu 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Db  

- Samostatnou skupinou kovů budou alkalické kovy  

2. v druhé polovině týdne začneme novou kapitolu DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY  

- Úvod do názvosloví, učebnice strana 61  

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.  

 



Vo 

1)Aktuality 

2) Tržní mechanismus (do sešitu - pdf. soubor z hodin, vložen v Teamu)  

 

Hv: 

Referáty hv - moderní populární hudba 20. stol. (termíny a témata zadána, vloženo v Teamu) 

 

Rj 

7. lekce    Portrét 
 
Cíl: umět časovat sloveso kreslit 
 
Uč.  str. 76 -časovat sloveso kreslit + minulý čas 
PS    str.68/4-6 
Nakresli portrét a popiš části hlavy. Pošli na můj email do 27. 3. 2021 do 16,00 hod. 

 


