
ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 23. - 27. 11.    

 ČESKÝ JAZYK    

Pravopis -i/-y v koncovkách 

- vypracuj do ČJ – Š: uč. s. 35/cv. 2 a s.38/cv.9 (nedělej napřed, budete sami dodělávat 

pouze to, co neuděláme v online hodině) 

Pravopis s-/z-/vz- 

  - v Teams budeš mít zápis do školního sešitu, vytiskni a nalep 

  - s. 43/cv. 5 – vyber si 4 dvojice a použij slova správně ve větě 

Ostatní 

 - v Teams bude zadán kvíz 

 - literatura – Předhusitská a husitská literatura – vytiskni si zápis z Teams a nalep do 

sešitu 

***********************************************************************  

MATEMATIKA   

A - Opakování Pyth.věty, 3.mocnina - učebnice str. 35+36  
Do svého prac.sešitu vypracovat z PS-A str. 16/ cv.1, 2, 3, z U-A str.36/A1 
G - Souměrnosti kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky, vzdálenost bodu 
od přímky - z učebnice přečíst str. 15 až 18. Do svého prac. sešitu vypracovat z 
U-G str. 17/ cv.A1, str.18/cv.B1; z PS-G str.5 /cv. 7, 1 
6. DÚ z 27.11.do domácího sešitu z U-A-str.31/ cv. 8 a z PS-G-str.6/ cv.2, 3,4 
 

**************************************************************************  

ANGLICKÝ JAZYK - chlapci 
• procvičování předpřítomného času 

• slovní zásoba 5 C,D a nepravidelná slovesa 

• učebnice str. 58, 59, 60 

• Samostatná práce zadaná v Teams, test v Teams 

************************************************************************* 

ANGLICKÝ JAZYK - dívky 

• Nová lekce U5- Present Perfect - Předpřítomný čas - gramatika v PS str. 
72 + výukové materiály v Teams, udělaná str. 44 v PS, pokračování v PS a 
učebnici, tvoření záporu a otázek 

• Naučit novou slovní zásobu U5 – 5 A/B 

• Sledujte EnglishMe  a plňte zadané testy v daném termínu, které 
hodnotím!!! 

• Průběžné opakování nepravidelných sloves - psaní kvízů na Teams a ústní 
zkoušení + slovní zásoby (kdo nemá kameru, nainstalujte si Teams do 
chytrých mobilů) 

• Za úkol úniková hra 



*************************************************************************  

HUDEBNÍ VÝCHOVA  
Zadání najdete v Microsoft Teams, vypracované úkoly mi odevzdávejte také přes tento 
program, v ojedinělých případech můžete přes email, v případě dotazů nebo potřeby zaslat 
učivo emailem mě prosím kontaktujte přes školní email. 
 
**************************************************************************  

DĚJEPIS     
Pročti si a vytvoř si zápis – učebnice str. 50-51 – Napoleon Bonaparte. Do sešitu si zapiš 

odpovědi na otázky 51/1, 2.  
*************************************************************************  

FYZIKA   
Dopředu do sešitu přerýsujte dané obrázky z učebnice: 

1, učebnice str. 27- princip činnosti jednozvratné páky-přerýsovat 

2, učebnice str. 28- princip činnosti dvojzvratné páky-přerýsovat 

3, učebnice str.30 -kladkostroj s kladkami pod sebou přerýsovat 

4, učebnice str. 31- kolo na hřídeli vpravo nahoře-přerýsovat 

5, učebnice str.32 – nakloněná rovina-přerýsovat obrázek uprostřed pod fotografií 

 

*************************************************************** 

PŘÍRODOPIS    

Šelmy – učebnice str. 49–53, přečíst 

+ zapsat do tabulky na zkoušení (v Teams: Přírodopis: Soubory – Zkoušení) 

 

************************************************************************** 

ZEMĚPIS     

Evropa – Obyvatelstvo, hospodářství, učebnice str. 28 - 46 

Zápis viz. prezentace v teams 

 

**************************************************************************  

 
 
 



 
 
INFORMATIKA  

Náhradní úkol pro žáky, kteří nepracují v Teams. 

Operační systémy – opakování 
Podívejte se na video zde: https://www.jaknainternet.cz/page/1757/operacni-systemy/ 

A vypracujte na základě poznatků z videa tento pracovní list: 
https://www.jaknainternet.cz/public_media/JNI_materialy/JNI_Operacni_systemy_pracovni
_list.pdf 

V případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte mě a domluvíme se na individuálních 
konzultacích a předání materiálů v papírové formě. 

**************************************************************************  

VKO  

Učivo: Konflikty v mezilidských vztazích 

Prostuduj si prezentaci a do sešitu zapiš asertivní desatero 

**************************************************************************  

VKZ 
Učivo: Přátelství - prezentace na Teams. Prosím nastuduj si prezentaci a pošli mi do Teams 
nafocený zápis do sešitu. 
*************************************************************************** 

RUSKÝ JAZYK  

• učebnice str. 75 / zelená tabulka (dole) přivlastňovací zájmena, přepsat do 

   školního sešitu a naučit 

• učebnice str. 76 / 4.1 promyslet 

                  Str. 76 / 4.2a naučit číst a umět odpovědět na otázky b, v, g 

• pracovní sešit str. 46 / 12, 13 

**************************************************************************  

CHEMIE 

Dozadu do sešitu vypracujte tyto cvičení: 

1, pracovní sešit str.5/ cv.2.4- přerýsovat do sešitu a doplnit tabulku 

https://www.jaknainternet.cz/page/1757/operacni-systemy/
https://www.jaknainternet.cz/public_media/JNI_materialy/JNI_Operacni_systemy_pracovni_list.pdf
https://www.jaknainternet.cz/public_media/JNI_materialy/JNI_Operacni_systemy_pracovni_list.pdf


2, pracovní sešit str.6/ cv.2.6- přerýsovat do sešitu a doplnit pojmy 

3, pracovní sešit str.9/ cv.3.4 dopsat pojmy a opsat celý text 

**************************************************************************  

NĚMECKÝ JAZYK  

•  pracovní sešit str. 43/1 a, b, c 
• pracovní sešit str. 43/3 
•  učebnice str. 50/2 - nauč se Spielrap do úterý (Zk) 
**************************************************************************  
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
• stále máme podzim, tak si zkus odpočinout od učení a vyrob si podzimní strom v 

tomto duchu. Ideální bude, když budeš mít barevné papíry, je to snazší a hezčí. Pokud 
máš ale jiný nápad, z čeho tvořit, iniciativě se meze nekladou. Fotografii toho, jak se ti 
to povedlo, pošli opět do týmu Vv. Na práci máš opět 14 dní. 

 



 

********************************************************************************** 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - chlapci 

 

Cvičení: 

Zkuste udělat aspoň 75 leh - sedů za 2 minuty a 90 přeskoků přes švihadlo za 1 minutu. Když se vám 

to nepodaří, trénujte! 

 

 


