
Zadání práce 8. – 12.3. 2020 

Čj 

8.-12.3.  

Pondělí  

· Online hodina  

· Procvičování pravopisu – shoda přísudku s podmětem  

· Kontrola DÚ – přívlastek  

Úterý  

· Online hodina  

· Sloh – přihláška, objednávka  

· Učebnice strana 159, 162  

Středa  

· Umění aforismu – J. Werich – Chlap, děd, vnuk, pes a hrob  

Čtvrtek  

· Online hodina  

· Test – shoda přísudku s podmětem  

· Rozvíjející větné členy – příslovečné určení  

· Učebnice strana 78  

Pátek  

· Online hodina  

· Čtení s porozuměním – Malý princ 

 

 

 

 



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

1. Rovnice se zlomky str. 132 – 134  

2. Počet řešení rovnic str. 134  

3. Opakování řešení rovnic str. 141  

 

F online hodiny (st – 11h, pá – 9h) 

1. Měříme elektrický proud str. 125  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 128 otázky 1,3,4 úloha 1  

2. Měříme elektrické napětí str. 129  

Přečíst, výpisky  

Písemně do sešitu str. 131 otázky 1, 2, 4 úloha 2a,b 

 

Aj (V. Truefittová) 

Stále budeme zkoušet Travelling a In a hotel.  

Začneme lekci 17 – British History.  

Naučíme se základní historická fakta o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.  

Zmíníme některé britské panovníky a naučíme se aristokratické tituly 

 

 

 

 

 

 



Aj (H. Násirová) 

Příloha 8.AB Aj 8.3. - 14. 2021 H.Násirová  

1) Write these words in the correct column. (Napiš tato slova do správných sloupců.)  

bread, long, because , never , badly , better , neck , but , usually , mouth , worse , and , wrong 

, if , knee , hardly  

Noun Conjunction Adverb Adjective  

1) ________ 1) __________ 1) __________ 1) _____________  

2)________ 2) __________ 2) __________ 2) _____________  

3)________ 3) __________ 3) __________ 3) _____________  

4)________ 4) __________ 4) __________ 4) _____________  

2) Write plurals of these nouns. (Napiš množné číslo těchto podstatných jmen.)  

1) tooth X ______________  

2) baby X ______________  

3) toy X ______________  

4) shelf X ______________  

5) knife X ______________  

6) photo X ______________  

7) potato X ______________  

8) man X ______________  

9) child X ______________  

10) brush X ______________ 

 

 

 

 



Př 

· Online výuka dle rozvrhu  

1.online hodina  

· Trávicí soustava – práce s jídelníčkem (propojení s výchovou ke zdraví)  

2.online hodina  

· Soustava vylučovací - úvo 

D 

On-line hodiny: dle rozvrhu  

V úterý si zkontrolujeme zápis, ze str. 72 a 73. Dokončíme kapitolu a společně si uděláme 

zápis ze str. 74. Rozdáme se další referáty. Ve zbytku hodiny si pustíme následující videa 1. 

fáze průmyslové revoluce - https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY 2. fáze 

průmyslové revoluce -https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I  

V pátek si poslechneme referát na téma PROMĚNY VE SPOLEČNOSTI V 19. STOL. Opět 

očekávám zápis s vynechávkami, který mi dotyčný zašle nejpozději ve středu večer.  

Zápis bude zveřejněn na Teams a vy si jej připravíte na páteční referát.  

 

Ch 

Opakujte:  

o ČÁSTICE LÁTEK – atomy, molekuly a ionty  

o PRVKY - názvy a značky (postupně se učíme vybrané značky prvků – posledním prvkem z 

minulého týdne je zinek), uspořádání prvků v periodické soustavě, zápis částic a chemických 

látek  

Také tento týden budeme pokračovat přehledem prvků.  

– seznámíme se s vlastnostmi a použitím dalších významných prvků - halogenů (prvky VII.A 

skupiny), kovy – jejich rozdělení a přehled (v učebnici najdete na straně 50-56).  

Procvičujte značky prvků, opět budeme psát test.  

Na Teams na on-line hodinách se sejdeme podle rozvrhu. Připravte si periodickou soustavu 

prvků, učebnici a sešit. 



Vo 

1) Dokončit psychické procesy + druhy paměti  
2) Aktualita (ze světa, z domova)  
 
Hv - každý se zapíše ke konkrétnímu tématu referátu (téma: Populární hudba 20. století), 
seznam s pokyny v Teamu 
 

 

Rj 

Opakování  
 Cíl: časování sloves  
 
Uč str. 41-53 -časování sloves 
      str. 15 -minulý čas sloves 
      str. 41 -zápor u sloves 

 

Z – Team´s 


