
Zadání 9. – 13. 11. 

 

Čj 

Pondělí  

1) Online hodina  

2) Podstatná jména – zápisky v Teams  

3) Práce s učebnicí – 18/2a, 19/5a  

Úterý  

1) Online hodina  

2) Sloh – Výklad – strana 142 žlutý rámeček, 145/3 a, b, c  

Středa  

1) Samostatná práce – opakování tvoření slov, slovní zásoby (způsoby tvoření slov, 

slovotvorný a morfematický rozbor, víceslovná pojmenování, slova cizího původu)  

2) Pracovní sešit strana 4/1, 2, 3 – neposílat, zkontrolujeme společně  

Čtvrtek  

1) Online hodina  

2) Opakování tvoření slov  

Pátek  

1) Online hodina  

2) Středověká literatura – písemnictví v českých zemích, litera 

 

 

 

 



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

1. Vzájemná poloha přímky a kružnice učebnice str. 68 prostudovat  

do sešitu str. 69 cv.3, str.70 cv.6  

2. Tečna kružnice str. 72 prostudovat str. 72 cv.14  

do sešitu str. 74 cv. 16, 19  

Aj (H. Násirová) 

Unit 4 - Films or books 
Cíl: umět základní mluvnickou terminologii pro práci se slovesy v předpřítomném čase 
nepravidelná  
       slovesa 
 
PS - str. 72 - slovíčka  
Uč. str10/1 - umět vysvětlit rozdíly v používání předpřítomného času prostého a 
průběhového 
                        ( the present perfect simple x the present perfect continuous) - bylo probráno 
na online hodině, nutno procvičovat 
              10/2 - rozhovor též probráno 
               11/4- napiš o knize, nebo časopisu 

 

 

F (st – 11h, pá – 9h) 

- Polohová a pohybová energie učebnice str.29  

1. Pohybová energie str. 30  

Přečíst, výpisky – hlavně žlutý rámeček str.53  

Písemně do sešitu str. 33 otázky 1a, 2, 3 , úlohy 1, 2, 3  

2. Polohová energie str.34  

Přečíst, výpisky – hlavně žlutý rámeček str. 37  

Písemně do sešitu str. 38 otázky 1, 2, 4  

 

 



Př - online hodiny (út – 11:55, pá – 9:50) 

1. 8.A a 8.C – v pondělí 9.11.2020 proběhnou zadané referáty, prosím, nezapomeňte na ně  

2. První online hodinu budeme psát opakování z tkání a kosterní soustavy – opakování bude 

online a bude spuštěno přesně v době vyučovací hodiny na TEAMS  

3. Druhou online hodinu dokončíme kosterní soustavu a začneme soustavu svalovou. Prosím, 

pročtěte si následující prezentaci, která se věnuje soustavě svalové (prozatím nedělejte žádné 

zápisky ani úkoly, pouze se s tématem seznamte): https://drive.google.com/file/d/1ciQu0Xg-

70f4vXSXRW8zPEX9FpXcUC5w/view?usp=sharing  

Pro ty, kteří se nezúčastní online hodin, vypracujte následující pracovní list: 

https://drive.google.com/file/d/1CJBXK5YmXHXJU_XC3MhF_KIpvf8b9e_f/view?usp=shar

ing – ten pošlete na email: vesela@chelcickeho.cz (pracovní list bude ke stažení i na TEAMS)  

 

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

V úterý si zopakujeme vznik USA pomocí videí 

https://www.youtube.com/watch?v=vatlvj8CekA 

https://www.youtube.com/watch?v=9GCEp_ph6jY  

Na pátek si SAMOSTATNĚ uděláte výpisky ze str. 34 a 35, pro doplnění představy o Velké 

francouzské revoluci nám poslouží i další video. 

https://www.youtube.com/watch?v=pNt1sStfQJo  

Společně si v PÁTEK celé video pustíme a doplníme si zápisky ze str. 36 a shrneme si 

VÝSLEDKY REVOLUCE. 

 

Rj 

2.lekce 
Cíl: umět slovíčka + zdvořilostní fráze  
 
Uč.- str.24 - slovíčka,fráze - probráno online- nácvik 
        str.11 + 12 přečíst texty  
DÚ:  
PS - str. 16/3  
               17/4b 
                18/6a 
                 19/6b 

 



 

Ch - online hodiny (po – 11:55, čt – 11h) 

Tento týden pokračujeme kapitolou SMĚSI (v učebnici najdete na straně 12-14).  

Opakuj :  

· Co jsou směsi  

· Třídění směsí  

· Různorodé směsi - druhy  

· Stejnorodé směsi = roztoky  

· Nově – složení roztoků, třídění podle skupenství, použitého rozpouštědla a množství 

rozpuštěné látky (vše vysvětlíme na první společné hodině v týdnu)  

Na druhou hodinu v týdnu si v učebnici přečti stranu 15. Do sešitu napiš nadpis: POČÍTÁME 

SLOŽENÍ ROZTOKŮ  

- Zapiš příklad 1 (nad barevnou tabulkou): Vypočítej hmotnostní zlomek kuchyňské 

soli………  

- Opiš do sešitu postup výpočtu: a) dosazením do vzorce = hmotnostním vzorcem, b) 

trojčlenkou  

- Pokus se pochopit, výpočet znáš z matematiky  

(vše dovysvětlíme na on-line hodině)  

Úkol na procvičení - opět vypracuj na volné listy, bude na odevzdání:  

Doplň neúplnou tabulku na str. 15 dole  

Na on – line hodinu si připrav: učebnici a sešit. Pokud potřebujete poradit, napište na email 

uhrova@chelcickeho.cz nebo na Teams.  

                18/6a 
                 19/6b 

Vo 

1) Aktuální dění kolem nás – odkaz v Teamu Vo  

2) Evropská unie – prac. list v Teamu Vo  

 



Z - Česká Republika (Č. vysočina), online hodiny (po - 8h, st – 12:50) 

1. Vysvětli, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem. 

…………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………….  

2. Dokážete popsat oběh vody v přírodě? Co se děje s vodou? 

……………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….  

3. V ČR probíhalo mnoho geologických procesů, při kterých vznikala česká pohoří, jako jsou 

K……………………, Š………………………., J……………………….a 

K…………………h. Jaké období a pohoří máme na mysli? 

…………………………………… .  

4. Jak vznikly jezera v ČR? Uč. str. 13, odstavec pod tabulkou. 

………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

5. ČR se dělí na 2 odlišné geologické jednotky různého stáří. Jak se nazývají? (Obr. 9, str. 12 

a shrnutí na str. 14)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………  

6. Správně propoj:               Brdy                    Beskydy  

                                            Jeseníky               Tok  

                                            Javořice                Jihlavské vrchy  

                                            Lysá                      Praděd  

                                            Plechý                   Šumava  

7. Jakými krajskými městy protéká řeka Labe? 

………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jaké území ČR pokrýval ledovec a tundra? Uč. str. 14 

…………………………………………………  

9. Jak se nazývají jednotlivá období, která vytvářela naši Zemi a kdy vývoj začal? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….  

10. Uveď 3 oblasti ČR známé pěstováním vinné révy. ……………………………… 



Vzd  

Představ si, že ses stal ministrem zdravotnictví ČR 1.11.2020. Co bys udělal pro to, aby Česká 

republika vyšla z této situace co nejlépe? Jaké skupině obyvatel by ses nejvíce věnoval? 

Vypra 

 


