
Zadání práce 8. – 12. 2. 2021 

 

Čj  

Pondělí  

· Online hodina  

· Procvičování pravopisu  

· Podmět, druhy podmětu  

Úterý  

· Online hodina  

· Přísudek, druhy přísudku  

Středa  

· K. J. Erben – Svatební košile  

· Poslední termín pro odevzdání úkolu - úvaha  

Čtvrtek  

· Online hodina  

· Pravopis  

· Podmět a přísudek – pracovní sešit strana 31  

Pátek  

· Online hodina  

· Romantismus  

· K. H. Mácha, K. J. Erbe 

 

 

 



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

1. Opakování – Objem a povrch válce  

Str. 125 cv. 4, 5, 6  

2. Lineární rovnice str. 127  

Str. 127 cv. 1, 2, 3 str. 128 cv.1  

3. Úpravy rovnic str. 129  

Str.129 cv. 2  

4. Úpravy rovnic str. 130  

Str. 130 cv.3 str. 131 cv.4  

 

F online hodiny (st – 11h, pá – 9h) 

1. Elektroskop str. 104  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 108 otázky 1, 2, 5, 6, úlohy 4,6  

2. Vodič a izolant v elektrickém poli str. 109  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 113 otázky 1,2, úlohy 4,5  

 

Aj (V. Truefittová) 

Budeme pokračovat v lekci 15. Naučíme se zvratná zájmena. Vyzkoušíme Revision.  

V Zadání na Teams máte překlad na známku 

 

 

 



Aj (H. Násirová) 

Unit 13 -Written in the stars  
Cíl: vyjádřit postoj frází I like / I don´t like / I hate +... ing  
 
PS .str. 28/4  
       29/5 -8 
UČ .str.28/2,3 
             29/4-6  
 
-procvičovat slovíčka a věty k 13.lekci +věty v PS  
-vypracovat projekt o mimozemšťanech PS 27/8 -poslat na můj e-mail do 10.2.2021 do 16,00 
hod ( bylo zadáno již v průběhu minulého týdne)  
-vypracuj cvičení v příloze a pošli na můj e-mail do 12.2.2021 do 16,00 hod 
 

+ práce na Team´s 

 

Př 

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Trávicí soustava – jícen, hltan, žaludek  

2.online hodina  

· Trávicí soustava – tenké a tlusté střevo  

 

D 

On-line hodiny: dle rozvrhu  

V úterý si vyhotovíme zápis ze str. 64 a 65.  

Za domácí úkol si uděláte výpisky ze stran 66 a 67.  

V páteksi zahrajeme RISKUJ. Otázky se budou vztahovat na str. 64-67. Rozdáme si také téma 

na referáty. 

 

Z - práce na Team´s 



Ch  

o ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK – atomy, molekuly a ionty  

o CHEMICKÉ SLOUČENINY – PRVKY  

- Názvy prvků – české, značky prvků – postupně se učíme vybrané značky prvků – přehled na 

Teams (soubory)  

- Uspořádání v periodické soustavě prvků, orientace v tabulce  

- Zápis částic a chemických látek  

Tento týden nově:  

Budeme pokračovat rozdělením chemických prvků a vlastnostmi a použitím významných 

prvků (učebnice strana 48-50)  

Kdo nevypracoval minulý týden úkol na odevzdání – vypracujte:  

Učebnice strana 37/3, strana 45/2,4,6,6  

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 

6.lekce -  Lidoed a princezna 
Cíl: práce s textem + opakování 
 
Opakování 1.-3.lekce 
-slovíčka , fráze + zdvořilostní obraty 
-minulý čas sloves 
-sloveso: líbit se/chutnat 
-dny v týdnu, měsíce 
-číslovky do 100 
 
PS str.58/1-4 

 

 


