
Zadání práce 

Čj 

Pondělí  

· Online hodina  

· Kontrola pracovního sešitu  

· Pravopis koncovek jmen a sloves  

Úterý  

· Online hodina  

· Úvaha – opakování, vlastní tvorba  

Středa  

· Zdeněk Svěrák, tvorba scénáře  

Čtvrtek  

· Online hodina  

· Úvod do skladby  

· Věta jednočlenná a dvojčlenná, větný  

 

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

1.Vzorce pro úpravu výrazů – pokračování str. 113  

Str. 113 cv. 7, 8  

2. Opakování str. 114 cv. 10, 11, 12, 13  

3. Vzorce pro úpravu výrazů – pokračování str. 115  

Str. 115 cv. 14, 17  

4. Opakování str. 115 cv. 15, 16, 18  

 



F online hodina (st – 11h) 

Pístové spalovací motory str. 90  

- Přečíst, výpisky  

- Písemně do škol. sešitu str. 95 otázky 4, 5, 6, úlohy ke shrnutí str. 95 cv. 2, 3  

str. 96 cv. 4, 9, 12, 13  

 

Aj (H. Násirová) 

Unit 12  Aliens 
Cíl: umět tvořit trpný rod, vyjádřit nesouhlas a vlastní názor vazbou It can't be.../It must be... 
 
PS  str.73 - slovíčka  
       str.66 - věty 
        26/1,2,3 
         27/4,5,6 
Uč    str.26/1,2,3 
               27/4 - zápis do sešitu na mluvnici 

 

Aj (V. Truefittová) 

Dokončíme lekci 12.  

Začneme lekci 13 – Written in the stars. Naučíme se popsat charakteristické vlastnosti lidí, 

vyjádřit postoj frází I like/ I don´t mind/ I hate ….ing.  

They like doing nothing. Rádi nic nedělají.  

He doesn´t mind taking risks.  

V pracovním sešitě vypracuj na str.29 cv. 5.  

 

 

 

 

 



Př  

· Online hodiny dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Dokončíme téma dýchací soustavy, a to konkrétně onemocněním DS – učebnice strana 35-

36  

· Dýchací soustavu si zopakujeme  

2online hodina  

· V době online hodiny si napíšeme test ve FORMS na dýchací soustavu (dýchací soustava, 

propojení DS a soustav již probraných, onemocnění DS)  

 

 

D online hodina út – 11h 

V úterý si napíšeme test. Pustíme si následující video, které se týká revolučního roku 1848.  

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

Uděláme si zápis ze str. 61 a 62.  

Za domácí úkol si projdete opakováni na str. 63, které budu další úterý zkoušet 

 

Z - práce na Team´s 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ch 

Stále opakujeme ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK :  

o Atomy  

o Molekuly + chemická vazba  

o Ionty  

Učebnice strana 30-31,34-36 nebo sešit.  

Dále budeme pokračovat CHEMICKÝMI SLOUČENINAMI – PRVKY (přečti si v učebnici 

na straně 32-33)  

- Názvy prvků – české, latinské  

- Značky prvků  

- Uspořádání v periodické soustavě, začneme se učit vybrané značky prvků, orientace v 

tabulce  

- Zápis částic a chemických látek (strana 35)  

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.L. - Na hodině 
Cíl: umět vyjmenovat školní předměty 
 
Uč. - str-54/6 - Kolikátý? 
                55/8a-Ve které třídě? 
                    /8b. - zvratné sloveso: učit se 
                  56/10a-Hodina proběhla 
PS - str.56/57 - slovíčka: školní předměty   
             48/9a, b 
              48/10 

 


