
ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 23. - 27. 11.   

 

ČESKÝ JAZYK   

PS 16/5, 6 do sešitu a z učebnice 25/5,6 také do sešitu. Na stránkách 
https://www.umimecesky.cz/ procvičujte. 

 

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

MATEMATIKA   

Procvičování + a - zlomků, násobení zlomků - z učebnice A číst stránky 40 až 43. 

Do svého pracovního sešitu vypracuj z U-A str.41/A1 cv. 4 – 6, str. 43/D cv. 1,3; 
z PS–A str. 14 cv. 16, 1, str. 15 cv. 2, 3, 1 

6.DÚ do domácího sešitu z 27. 11. z PS-A str.14 cv.16,1; str. 15 cv. 2, 3, 1 

 

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

ANGLICKÝ JAZYK  
https://elt.oup.com/student/project/audio?cc=cz&selLanguage=cs  
 
WB p15 ex 5 

WB p16 ex 1 

WB p17 ex 4 

 

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

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    
Učivo: český stát – učebnice str. 44-45 a první Přemyslovci – učebnice str. 46-47. 

Úkoly: vypracovat písemně otázky na str. 45/ 1,2 a str.  47/1,2. 

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

 

https://www.umimecesky.cz/
https://elt.oup.com/student/project/audio?cc=cz&selLanguage=cs


 
FYZIKA   

Téma: Rychlost - Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams 

Učebnice str. 13-22 pročíst 

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

PŘÍRODOPIS    

Obojživelníci  - prezentace – viz Teams 

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

ZEMĚPIS     

Učivo: regiony Afriky – opakování, Atlantský oceán – učebnice str. 40-41. 

Úkoly: vypracovat písemně otázky na str. 41/1-5. 

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

INFORMATIKA  

Náhradní úkol pro žáky, kteří nepracují v Teams. 

Operační systémy - opakování učiva 

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 byste úkoly potřebovali v papírové podobě, mě prosím kontaktujte. 

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

VKO  

Učivo: Hospodaření 

Projdi si přiloženou prezentaci, udělej zápis do sešitu. Pošli mi vypracovaný malý test, který je na konci 

prezentace. 

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

 RUSKÝ JAZYK  

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


• učebnice str. 20 / žlutá tabulka nahoře jazykolam, naučit číst (7.A a B - naučit 

nazpaměť) 

• pracovní sešit str. 15 / 8a, b, c doplňte chybějící písmena 

• učebnice str. 27 – 28 slovíčka, naučit se je 

• učebnice str. 17 / Seznamte se, procvičovat čtení 

                  str. 28 / zelená tabulka, oslovování, číslovky přečíst  

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

NĚMECKÝ JAZYK  

• pracovní sešit str. 13 / 1, 3, 4 

• nauč se slovíčka - pracovní sešit str. 22 (jen Seite 18) 

• pravidla výslovnosti - zapiš si do gramatiky (v souborech, ve výukových materiálech) 

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

VKZ  

Stejné zadání jako minulý týden: V tématu Rodina budeme pokračovat. Posílám odkaz na 
soubor, ze kterého si vyberete pět pracovních listů, které zpracujete a do 27.11. pošlete 
mailem. Nevybírejte stránku s rodinným dotazníkem, ani rodinným rozpočtem. (GDPR: 
ochrana osobních údajů).  

https://www.zsmitusova16.cz/data/obcanska-vychova-rodina-1425553417.pdf 

V pátek 27.11. se hodina Náš Čas nekoná.         

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

PRACOVNÍ ČINNOSTI - chlapci 

Obálka z papíru 

Návod zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=R33wRGYWkRM 

 

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

PRACOVNÍ ČINNOSTI DÍVKY 

https://www.youtube.com/watch?v=R33wRGYWkRM


Vytvořte si adventní věnec - domluvte se a spolupracujte s rodinou , aby se věnec domů 
hodil a všem líbil. Ať se všem daří! Výsledek vyfoť a fotky všech svých prací mi pošli najednou 
do emailu na adresu nina.smidlova@zs-sporilov.eu 

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

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Blíží se nám krásné předvánoční období - první adventní neděle, svátek svatého Mikuláše. 

Andělé, čerti...je to na vás...Zvolte si jakoukoliv techniku. Většina z vás má mladší 

sourozence, můžete si užít společnou práci. Vypracované zašlete na mail 

ivana.simandlova@zs-sporilov.eu 
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