
Zadání práce 3. – 7. 5. 2021 

 

ČJ 

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

1. Konstrukční úlohy str. 155, 175, 179  

2. Opakování str. 179  

3. Test – Konstrukční úlohy  

 

F online hodiny (st – 11h, pá – 9h) 

1. Výkon elektrického proudu str.161  

Výpisky  

Písemně do sešitu str.163 otázky 1, 3 a, b  

2. Shrnutí učiva str. 164 – 165  

Písemně do sešitu str. 164 otázky 1, 2, 3  

On-line hodiny středa 5.5. v 11h  

pátek 7.5. v 9h  

 

Aj (H. Násirová) 

Unit 21   Shop till you drop. 
Cíl: umět běžné fráze při nakupování oděvů,popsat kapeasní krádež. 
 
PS  str.75-slovíčka + 69-věty 
            44/1-2 
             45/4-5 
 Uč.  str.44/1 
               45/2-4  
Opakování slovíček lekce 15.-21. + zvratná a zdůrazňovací zájmena- uč. str. 33/3. 

 



Aj (V. Truefittová) 

V Zadání si vyplníte test. Začneme lekci 21 – Shop till you drop.  

Nové učivo jsou vztažné věty s where. Zopakujeme společenské fráze. Máme umět běžné 

fráze při nakupování. 

 

Z 

Kraje ČR a její další členění 

 

Př 

1.online hodina  

· 8.B – Duševní hygiena  

2.online hodina  

· 8.A, 8.B – Duševní hygiena  

Prezentace k nervové soustavě, se kterou budeme pracovat: 

https://drive.google.com/file/d/1T22ozR6oz1q8uyPRBFbQJK50ABrdB-b-/view?usp=sharin 

 

D 

On-line hodiny: dle rozvrhu  

Na úterý si připravte referáty, které jsme si rozdali ve čtvrtek.  

V pátek si uděláme výpisky (str. 94 – 96).  

 

 

 

 

 



 

Ch 

Pokračujeme DVOUPRVKOVÝMI SLOUČENINAMI  

Opakujte :  

· Halogenidy – NaCl (vlastnosti a použití)  

· názvosloví halogenidůů– zakončení přídavných jmen v názvech sloučenin (-ný, natý, itý, 

ičitý, ečný nebo ičný, ový, istý, ičelý), s pochopení názvosloví pomůže video : 

https://www.youtube.com/watch?v=OoNCIc-ldvI  

Tento týden dokončíme 2. Oxidy  

Ø procvičíme názvosloví, učebnice strana 64  

Ø s pochopením názvosloví opět pomůže video:  

https://www.youtube.com/watch?v=NG1ktmXX__E  

Ø seznámíme se s vlastnostmi a použitím významných oxidů, učebnice strana 65-66  

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 

Lekce 7.    Oči jako maminka. 
Cíl: umět porovnat podobu osob. 
 
Uč.  str.82/19 a-c  + 20 -čtení,překlad 
              83+84  / 21 a-b - čtení,překlad 
PS     str.75/ 21a -e   +  22/a  -  vyplnit  

 


