
Zadání práce 

 

Čj 

7. – 12.12.  

Pondělí  

1) Online hodina  

2) Zájmena, číslovky – zápisky v Teams  

3) Cvičení v učebnici  

Úterý  

1) Online hodina  

2) Pracovní sešit strana 14, 17  

Středa  

1) Samostatná práce  

2) Čítanka strana 37 – Příběhy Dona Quijota + připravit si odpověď na otázky, budeme 

kontrolovat 15.12. ve škole.  

Čtvrtek  

1) Online hodina  

2) Opakování zájmen a číslovek  

Pátek  

1) Online hodiny  

2) Literatura  

3) Renesance, baroko – zápisky v Teams  

 

 



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

1. Číselné výrazy prostudovat učebnice str. 99  

řešit str. 99 cv.1, str.100 cv. 3, 4, 5  

2. Výrazy s proměnnými prostudovat str. 101  

řešit str. 102 cv. 1, 2, 4, 5  

3. Výrazy s proměnnými řešit str. 102 cv. 3, str. 103 cv. 8, 9, 10  

4. Opakování – kruh, kružnice str. 96, 97  

 

Aj (V. Truefittová) 

Úkoly na on-line výuku na 4.12.-11.12.  

Na úterní on-line hodinu si vyplňte pracovní sešit str. 13 / cv. 4, 5 a str. 14 / cv. 2. Další 

cvičení si doděláme společně.  

Zmíníme si větu podmínkovou skutečnou.  

Ve středu a ve čtvrtek budeme probírat lekci 7 – have to / must. 

 

Aj (H. Násirová) 

Unit 7   Problems 
 
Cíl: umět používat základní terminologii s modálními slovesy ,používat jejich konstrukce 
 
-can,   may/might,  must ,  mustn't,  needn't,  shall,  should, could,  would 

• opisné tvary :  I am able to...  I am allwed to...   I have to... 

-vše bylo probráno, je to pouze opakování 
 
Učebnice str. 16/ 17 - probráno ve škole  
 
PS - str.16 - cv. 1-4 vypracovat 
 
Opakujte si učivo 1.-7. lekce,blíží se opakovací Test 1. 



F online hodiny (st - 11h, pá – 9h, tabulky) 

1. Teplo učebnice str. 53 - přečíst  

pokusit se řešit str. 55 otázky 1, 2, 3  

úlohy 1, 2, 5, 6  

2. Měrná tepelná kapacita látky učebnice str. 56 - přečíst  

pokusit se řešit str. 59 otázka 1, úlohy 1, 2  

str. 60 úlohy 3, 4,  

D online hodiny dle rozvrhu 

V úterý si napíšeme domluvený test a ve zbytku hodiny dokončíme společně výpisky ze str. 

41 a částečně ze str. 42.  

Po úterní hodině se vám v zadání objeví otázky, na které si vyhledáte odpovědi v učebnici na 

str. 42 a 45. V pátek si odpovědi zkontrolujeme. Z těchto otázek bude další úterý test. 

 

Ch online hodiny dle rozvrhu 

Tento týden budeme pokračovat ODDĚLOVÁNÍM SLOŽEK SMĚSÍ.  

V učebnici najdeš na straně 16 – 21.  

Vše si důkladně pročti. Buděš umět odpovědět na otázky:  

· Jak znáš metody oddělování složek směsí  

· Co je jejich podstatou  

(zápis do sešitu napíšeme společně)  

Podívej se na dokumenty.  

https://www.youtube.com/watch?v=HCeBf8tw8G0 

https://www.youtube.com/watch?v=7ItMzjTwlEk 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1gJ0lG0duU  

Na každou hodinu si opakuj :  

· Směsi a jejich třídění  

· Voda  



· Vzduch  

Na on-line hodiny si připrav: učebnici a sešit.  

Na Teams na on-line hodině se sejdeme podle rozvrhu v pondělí a ve čtvrtek.  

Rj 

3. lekce 
PS - str.33 - slovíčka + fráze 
Uč - str. 28/3 - poslech 
               29/7 - poslech a čtení 
                30+31 - nastudovat látku ve žlutých rámečcích  
                 33/ 12 a ,b ,c, d 

 

Př, Z - zadání bude k dispozici na Teams 

 


