
Anglický	jazyk		

Učebnice	60/2,	61/	3,	4,	62/1,	63/3	c,	63/	4	(přelož),	Nadpis:	Expressing	worries:	63/5	a	(přelož),	
63/6	a,	VŠE	DO	SEŠITU	

Test:	Prosím	zaregistrujte	se	pod	svým	jménem	na	https://b.socrative.com/login/student/	vyplňte	
jméno	místnosti	BOSAKOVATEREZA.	Test	bude	spuštěn	pouze	23.3.		Od	8:00	do	24.3.	8:00!!!		
VŠICHNI	TEST	MUSÍ	VYPLNIT!!!	

Všechny	úkoly	z	minulého	týdne	v	prac.	sešitě	mi	prosím	vyfoťte	nebo	oskenujte	a	pošlete	na	školní	
mail	tereza.bosakova@zs-sporilov.eu	spolu	s	dotazy	a	případně	i	zpětnou	vazbou,	co	vám	dělalo	
problémy	a	co	vám	naopak	už	jde.	Děkuji.	

	

Chemie	

Kyslíkaté	deriváty-	Alkoholy	

Pomocí	učebnice	vypište	vzorce,	vlastnosti	a	použití	methanolu,	ethanolu,	glycerolu.	

Najděte	si	na	internetu	informace	o	Alfredu	Nobelovi	

Podívejte	se	na	názvosloví	organické	chemie:	https://www.youtube.com/watch?v=VPWhKWCwi4k	

	

	

	

FYZIKA	

Integrované	obvody,	učebnice	str.	55	–57,	přečíst,	udělat	zápis	

Využití	polovodičových	součástek,	učebnice	str.	58	–59,	přečíst,	udělat	zápis	

	

VKO	

Zdravím	všechny	deváťáky.	Nebudu	vás	před	přijímačkama	zatěžovat	vypracováním	úkolů	našeho	
předmětu.	Ale	posílám	odkazy	na	procvičování	matematiky	a	českého	jazyka.	Pracujte	prosím	
pravidelně	každý	den	alespoň	chviličku.	Určitě	se	vám	to	bude	hodit.	

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-
testy.asp?fbclid=IwAR1M7b_RM7LXAVGDtFQF9pi28XdRcHlnOVFNzGhYgPbueOM_Lq5UpQaLPQs		-		
zde	jsou	nyní	rovněž	zdarma	veškeré	testy	(od	3.-9.třída,	SŠ)-M,	ČJ.		

	
Český	jazyk	a	literatura	–	úkoly	na	týden	do	27.	3.	2020	

• V	učebnici	na	straně	66-67	si	zopakujte	podle	tabulky	druhy	vedlejších	vět	a	udělejte	si	
krátké	poznámky	do	školního	sešitu	z	přední	strany.	Na	straně	67	vypracujte	úkoly	1-4	
(pokračuje	na	straně	68),	dále	pak	vypracujte	cvičení	5-9	na	straně	68	a	9,	10	na	straně	69.	

• Ti	z	Vás,	kteří	jste	se	neúčastnili	on-line	konzultace,	vypracujte	cvičení	zaměřené	na	druhy	
vedlejších	vět	–	je	umístěné	ve	skupině	na	FB.	



• Dále	pak	dle	svého	uvážení	trénujte	přijímací	testy	ze	stránek	CERMAT.	

• SLOH:	Napište	krátkou	úvahu	(rozsah	A5)	na	téma	Nikdy	jsem	si	nemyslel/a,	že....	

Hotová	cvičení	prosím	opět	vyfoťte	a	zašlete	na	moji	e-mailovou	adresu	(lenka.laco@zs-sporilov.cz).	
Tentokrát	prosím,	abyste	mi	všechna	cvičení	poslali	najednou	spolu	s	úkoly	z	informatiky.	Pokud	to	
bude	samozřejmě	možné	a	nebudete	mít	žádné	otázky	k	jednotlivým	úkolům	:)	

Zeměpis	
Vyber	si	jeden	druh	dopravy	a	zhodnoť	vlastními	slovy	jeho	výhody	a	nevýhody.	Zamysli	se,	pro	jaký	
druh	nákladu	se	nejčastěji	používá,	na	jaké	vzdálenosti	je	nejefektivnější,	jaké	jsou	jeho	dopady	na	
životní	prostředí.	Rozsah	20-30	vět.	Napiš	nejlépe	na	počítači.	Práci	budu	známkovat.	Hodnotím	
správnost,	srozumitelnost,	dodržení	tématu.	Uveď	všechny	použité	zdroje.	Zaměř	se	na	podstatné.	

Odešli	do	27.3	na	můj	email	lenka.baresova@zs-sporilov.eu	

Do	předmětu	napiš	své	jméno	a	třídu.	

		

Ekologie		
Tabulku	si	vytvoř	do	sešitu	a	doplň.	Sešit	vyfoť	a	do	pátku	27.3.	pošli	na	můj	email.	Práci	si	
oznámkuji.	

lenka.baresova@zs-sporilov.eu	

Do	předmětu	napiš	své	jméno	a	třídu.	

ZDROJ	ENERGIE	 VÝHODY	 NEVÝHODY	
UHLÍ	 		 		
URAN	 		 		
SLUNCE	 		 		
VÍTR	 		 		
VODA	 		 		
BIOPALIVA	 		 		

		

Informatika	(úkoly	na	týden	do	27.	3.	2020)	

Téma:	Základy	HTML	

1.	Prostudujte	si	video	na	tomto	odkazu:	https://www.youtube.com/watch?v=ym8eP1Reodg	

2.	Odpovězte	na	následující	otázky:	1.	Co	je	HTML?	2.	Co	je	CSS?	3.	Co	je	tag?	4.	Jak	v	HTML	jazyce	
značíme	nadpis,	jak	odstavec?	5.	Zapište	pomocí	CSS,	jak	byste	definovali	v	CSS	červenou	barvu	
nadpisu.	6.	Čím	se	liší	počáteční	a	koncový	tag?	

3.	Zobrazte	zdrojový	kód	libovolné	webové	stránky,	vyfoťte	ho	a	spolu	s	odpověďmi	na	otázky	
odešlete	na	mou	e-mailovou	adresu	lenka.laco@zs-sporilov.eu	

Tentokrát	prosím,	abyste	mi	všechna	cvičení,	pokud	nebudete	mít	k	úkolům	žádné	otázky,	poslali	
najednou	spolu	s	úkoly	z	českého	jazyka.	:)	



Ruský	jazyk	(na	týden	od	23.3.	-	27.3.	2020)	

Chtěla	bych	pochválit	všechny,	kdo	mi	úkoly	posíláte,	většinou	jsou	pečlivě	vypracované.	Pár	z	vás	asi	
ještě	spí	-	a	tak	probudit,	a	začít	pracovat.	Úkoly	vám	hodnotím.	  

Nadále	si	opakujte	slovní	zásobu	třetí	lekce.		

Své	znalosti	si	vyzkoušej	v	Kahootu	na:	

https://kahoot.it/challenge/0599130?challenge-id=7552f51c-f009-481c-b7b1-
917a8d5a8bf1_1584634775529					PIN	0599130	

Použij	prosím	své	jméno	a	ne	obvyklou	přezdívku	(např.	Hamburgr..)	-	tvůj	úspěch	si	budu	moci	
zkontrolovat	-	můžeš	procvičit	i	3x	

Znovu	si	přečti	texty	str.	49-50	-	poté	písemně	do	školního	sešitu	odpověz	na	otázky	str.	52/1.1	(co	je	
pravdivé,	nepravdivé,	co	víme)	a	cv.	1.2	(do	sešitu	piš	jen	slova,	které	doplňuješ)	

• Hotové	úkoly	vyfoťte	a	zašlete	na	e-mail:		alena.vavrickova@zs-sporilov.eu				

Hudební	výchova		

Přečíst	si	článek	o	Beethovenovi	a	pustit	si	nějakou	jeho	klavírní	sonátu		

https://mistri.muzikus.cz/klasicismus/ludwig-van-beethoven	

Dějepis	
Týden	od	23.	3.	do	27.3.:	

Poválečná	polarizace	–	přečíst	si	v	učebnici	na	str.	104-105,	prohlédnout	si	mapku	na	str.	104	(státy	
V	a	Z	bloků!).		

Zápis:	

• země	východního	bloku-konec	demokracie,	centrálně	plánované	hospodářství,	sovětští	
poradci,	popravy,	mučení.	Jugoslávie	vlastní	cesta	–	Josip	Broz	Tito.	RVHP	–	ekonomické	
společenství	východního	bloku	

• vznik	nových	států-dekolonizace:	Indie,	Pákistán,	Izrael,	Vietnam	–	rozdělen	na	S	
(Vietnamská	demokratická	republika-komunisté)	a	J	(obnova	císařství)	

• korejská	válka	(1950-1953	příměří)	–	rozdělení	na	S	(KLDR	–	vliv	SSSR	+Číny)	a	J	(Korejská	
republika	–	vliv	USA)	zůstalo,	napětí	trvá		

Únor	1948	–	nástup	totality,	exil	(přečíst	si	na	str.	106–107)	

Formou	odpovědí	na	otázky	vytvořit	zápis	do	sešitu:	1)	Proč	podali	demisi	demokratičtí	ministři	v	
únoru	1948?	2)	Jaká	byla	reakce	komunistů	na	únorové	události?	3)	Co	se	stalo	25.2.	a	jak	tento	den	
označili	komunisté?	4)	Co	se	stalo	s	Janem	Masarykem?	(zjistěte	více	–	internet).	5)	Jak	proběhly	
parlamentní	volby	v	květnu	1948?	Kdo	se	stal	do	roku	1953	novým	prezidentem?	(zjistěte	více	–	
internet-zapište	do	sešitu	5	podstatných	informací	z	jeho	života).	

	

	

	



MATEMATIKA	

SLEDUJTE	PRŮBĚŽNĚ	MOJE	NOVÉ	IMPROVIZOVANÉ	STRÁNKY:	

http://lpu.cz/matematika	

tam	budou	aktuálnější	informace	

	Každý	čtvrtek	a	neděli	posílám	na	email	přijímačkové	testy.		

Goniometrické	funkce	

Je	potřeba	se	s	nimi	poprat	co	nejlépe.	Vím,	že	je	to	těžké	a	složité,	ale	snažte	se,	já	vám	věřím.	Moc	
hezké	příklady,	prezentace	a	vysvětlení	najdete	tady:	

https://www.2zsberoun.cz/projekty/9/1/1/90/	

Stáhněte	si,	projděte,	zkuste	vypočítat.	

		

JEHLAN	

		

Učebnice	str.	50	–	61	

Pracovní	sešit	str.	35	–	42	

		

https://slideplayer.cz/slide/13262109/	

		

https://www.youtube.com/watch?v=t4dMY5dUcSs	

https://www.youtube.com/watch?v=o39wLz0q1xw	

https://www.youtube.com/watch?v=_5gyRpQIMHA	

https://www.youtube.com/watch?v=kL6PDjMSTRc&t=10s	

	

Německý	jazyk	
Na	týden	od	23.3.-27.3.	

Wiederholung	

Arbeitsheft	25/2,3,4	

Arbeitsheft	26/5,6,7	

Vypracované	úkoly	mi	pošlete	do	pátku	27.3.	na	můj	email:	zuzana.kremlova@zs-sporilov.eu	

	

Dobrovolné,	nepovinné	-	pro	ty,	kteří	si	chtějí	opakovat	a	dělat	něco	navíc	



Nicos	Weg	-	úkoly	s	poslechem	na	internetu	nebo	si	lze	stáhnout	aplikaci	do	mobilu	

https://learngerman.dw.com/en/beginners/c-36519789	

Aplikace	–	DW	Learn	German/od	Deutsche	Welle/úroveň	A1		

	

Přírodopis (23. - 27. března) 
Vnější	geologické	děje	–	pokračování	minulé	hodiny	

• učebnice	str.	54	–	60,	přečíst	+	zápis		
• zápis	opsat	nebo	vytisknout,	doplnit	a	nalepit	do	sešitu.		

	

3) Voda 

a)   tekoucí           

           - činnost  rušivá (vymílání ZP a ………. částic) = vodní eroze 

           -    činnost …......................... (naplaveniny )       

- působením vody a dalších zvětr. procesů vznikly: 	

o v pískovcích: …………… města (výklenky, …….., okna, hřibovité útvary) 
Prachovské skály, Adršpašsko – teplické skály, Broumovské stěny	

o ve vápenc. územích: krasy (……….., propasti, …………)	

b)   mořská - rušivá činnost – příliv, ……….., příboj (rozrušování, o…………….) 

c)   ledovce  

- h………… – až desítky km dlouhý	

- posunem a unášením materiálu do údolí *: k……., ú…..….., morény, l…………. 
jezera, bludné balvany  (kar = kotlovitá ……………. vyplněná ledovcem, m………… 
= nánosy před, pod nebo vedle ledovce) 

- p……………. (plošně rozsáhlejší) - Antarktida, Grónsko + polární krajiny	

 

  4) Vítr 

- působí hlavně v oblastech bez ……………. pokryvu (…………., stepi) 	

- přenášené částice nárazem r………… povrch skal - * převisy, dutiny, hřiby	

- ukládání částic – přesypy (d……….), spraše (nejjemnější částice) – na nich * 
……………. půda	

5) Organismy - působí hlavně při v…………… půd 

6) Člověk - činnost  rušivá i ……………. 



	

+	Nezapomeňte	na	zadanou	prezentaci	(do	31.3.)	

	

	

VKO	

Zdravím	všechny	naše	žáky	alespoň	z	domova.	Zatím	nebudu	zadávat	žádnou	novou	látku.	Ale	
můžete	opakovat,	co	jsme	se	společně	už	naučili	v	tomto	roce	i	vletech	minulých.	Vydavatelství	Fraus	
dalo	k	dispozici	zdarma	různé	testy.	Projdi	si,	vyzkoušej	vše	probrané.	Nemusí	odpovídat	ročníkově,	
máme	trochu	jiné	osnovy,	než	jsou	v	učebnici.		

Postupuj	takto:	www.skolasnadhledem.cz		-	občanská	výchova	2.	stupeň	-	zvol	test	a	vypracuj.	

BUDE	SE	TI	HODIT	K	OPAKOVÁNÍ	

	

FYZIKA	

zadání	úkolů		na	:	22_03	–	27_03_2020	

	

Jak	pracuje	rádio	a	televize	:	

•	učebnice	str.	60	-	62	….....	přečíst,	zápis	do	sešitu	

•	písemně	na	A4	vypracovat	cvičení	z	učebnice	str.	62	/	2		

	

vypracované	otázky	a	úkoly	(ne	zápis)	zašlete	na	e-mail	:	eva.patkova@zs-sporilov.eu	

	

Hudební	výchova	-	do	27.3.	

Vytvoř	si	do	sešitu	zápis	o	Beethovenovi	(stačí	10	informací)		

Bedřich	Smetana	-	přečti	si	životopis	a	vytvoř	o	něm	do	sešitu	zápis	(12	informací)		

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana	

	


