
Zadání práce 

Čj  

Po · online hodina  

· Neohebné slovní druhy  

Út  · online hodina  

· Sloh – úvaha  

Čt  · online hodina  

· Neohebné slovní druhy – pracovní sešit  

Pá   · Online hodina  

· Literatura 

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

Opakování – sčítání a odčítání výrazů  

Vyřešit do školního sešitu str. 105 cv. 3, 4, str. 1O6 cv.5, 6, 7  

2. Násobení jednočlenem str. 1O6  

Prostudovat tabulku str. 107  

Pokusit se o řešení str. 107 cv. 1, 2, str. 108 cv. 7, 8, 9, 10  

F online hodiny (st – 11h, pá – 9h) 

1. Tepelná výměna prouděním str. 64  

- Přečíst, výpisky  

- Písemně do sešitu str. 67 otázky 1, 2, 3, úlohy 2, 4, 6  

2. Tepelné záření str. 68  

Využití energie slunečního záření str. 71  

- Přečíst, výpisky  

- Písemně do sešitu str. 70 cv. 3, 4, str. 72 otázky 1, 2, úlohy 1, 2  



Aj (V. Truefittová) 

Budeme probírat l. 9 – you should be good. Zopakujeme trpný rod a nové učivo je vyjádření – 

you should, you shouldn´t a vyjádření varování – don´t dare. Vyplňte si v prac. sešitě 

str.20/1,2. Ostatní budeme dělat společně na on line hodině. 

 

Aj (H. Násirová), online výuka (út – 9:50, st – 11:55, čt – 11:55) 

Unit 9 - You should be good 
Cíl: umět vyjádřit záhodnost a nevhodnost modálním slovesem should 
 
Záhodnost  : You should ...Měl bys... 
Nevhodnost : You shouldn't ... Neměl bys...  
 
Uč: str.21/4-napsat do sešitu na mluvnici, procvičíme společně 
 
Vyjádření varování :  Don't (you)dare...Neodvažuj se.../ Ne,abys...   
 
PS: str. 73 - slovíčka 
       str. 66 - věty 
        str. 20/1 - doplnit předložky 
               20 /2 - seřadit abecedně ,číslice psát do rámečků u jednotlivých sloves ( 1=be, 
2=change atd.) 
                          - rozdělení sloves do sloupců - kdo zvládne,jinak uděláme společně 
                          - opakování nepravidelných sloves 

 opakování částí těla 

D online výuka (út – 11h, pá – 11:55) 

Společně si v úterý projdeme str. 52 a 53. Vy si za domácí úkol uděláte samostatně výpisky z 

těchto stránek.  

Ve čtvrtek si společně projdeme str. 54 a 55 a výpisky uděláme v hodině.  

Za domácí úkol naučit se ze str. 52 – 55 na test 

 

 

 

 

 



Př 

Online hodiny budou probíhat standardně dle rozvrhu, již je máte zadané v kalendáři, v 

případě, že se vám neukážou, prosím, napište mi.  

První online hodinu spolu zopakujeme již probranou látku oběhová soustava. Následující se 

budeme věnovat soustavě cévní a s ní spojeným imunitním systémem.  

Na první online hodinu budete potřebovat pouze svoji hlavu Na tu další mějte, prosím, 

připravené učebnice, sešity a psací potřeby. Nemáte-li učebnice s sebou, nevadí, zvládneme to 

bez nich  

Ch 

První hodinu v týdnu budeme opakovat SMĚSI, METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK 

SMĚSÍ, VODU a VZDUCH:  

Na opakování použij sešit a učebnici.  

Druhou hodinu v týdnu začneme novou kapitolu ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK:  

· Atomy (učebnice strana 29-31)  

· Molekuly (učebnice strana 34-35)  

· Ionty (učebnice strana 36)  

Vše si na na on-line hodinách vysvětlíme. Pokud se hodin nemůžeš účastnit, zpracuj 

samostatně. 

Rj 

4.Lekce -časování sloves  
Cíl : umět používat sloveso/ igratˇ,ljubit ˇ/ 
Uč str .30/40 -poslech  
      str. 41,42,43 -projít jednotlivá cvičení  
     str .42/6 a -časování igratˇ +věty  
     str.43/9b -časování rád ,milovat -ljubitˇ 
Ps str.43/44 -slovíčka  
     str 34/3 a .napiš 6 vět do řádků na str 35  
     str 35 /5a ,b -vypracovat  

 

 

 


