ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 22. – 26. 2.
ČESKÝ JAZYK
- souvětí, interpunkce, věty hlavní a vedlejší
- pokračování – Vlastní jména
- literatura – Práce s textem – porozumění textu
úkoly:
- PL „Souvětí“ bude zadán v Teams v úterý
- PL na literaturu bude zadán v Teams ve čtvrtek
- procvičení pravopisu:
https://www.pravopisne.cz/2016/06/velka-pismena-najdi-spravna-slova-pravocviko-10/
https://www.pravopisne.cz/2016/01/velka-pismena-ve-jmenech-pravokviz-10/
***********************************************************************

MATEMATIKA
U-A Mnohočleny-opakování do str. 82
Do svého prac.sešitu řeš z U-A str. 77/1 až 4; 79/1 až 10; 81/1 až 5; z PS-A strany 35 až 38
U-G Kruh, kružnice-opakování do str.39
Do svého prac.sešitu řeš z U-G str.36/9, PS-G str.19 až 21
2.DÚ PS-G 20/12e), 21/14, PS-A 39/9c)
**************************************************************************

ANGLICKÝ JAZYK - chlapci
1. Spring break – speaking and writing
2. Učebnice str. 72-73 – Ashley´s camera – reading – porozumění textu
3. Opakování must, should, phrasal verbs
4. Samostatná práce v zadání v Teams, procvičování EnglishMe
5. Listening online test
*************************************************************************

ANGLICKÝ JAZYK - dívky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U 6 A a B- způsobová slovesa : can, could, should, would, must/have to- zápis v
gramatických sešitech, prezentace v Teams
Kontrola PS U6 B str. 56-57
Učebnice U6 A str. 69, U6B – str. 70-71
Učebnice U6C – Ashley ´s camera
Povídání a psaní o jarních prázdninách
Poslechy z učebnice - odkazy na všechny poslechy jsou v Teams
Psaní kvízů v Teams a zkoušení na online hodinách
Úkoly zadané v Teams
Kontrola zápisu v gramatických sešitech

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

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Téma: referáty, Wagner – opera, programní hudba (vše naleznete v MS Teams)
**************************************************************************

DĚJEPIS
online test v Teams
Modernizace Japonska a Ruska učebnice str. 90-91, Kolonialismus str. 94-97
Zadání samostatné práce v Teams
*************************************************************************

FYZIKA
Dané úkoly z učebnice vypracuj dozadu do sešitu a odpověz na ně celou větou nebo opiš
otázky:
1, Vypařování a kapalnění uč. str. 59/ cv. 1,2,3
2, Var uč. str.61/ cv.2
3, Vlastnosti pružných těles uč. Str.66/ cv.1,2,3
Podívej se na pokusy:
1, vznik rosy, jinovatky a mlhy
https://www.youtube.com/watch?v=vzf5u6YYDXo

2, sublimace naftalenu
https://www.youtube.com/watch?v=Zp_yqr6DdXE

3, pokusy s dusíkem
https://www.youtube.com/watch?v=Y2u2G7phDEE
https://www.youtube.com/watch?v=77fJJxSKzvA

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

PŘÍRODOPIS
Práce pro žáky, kteří nepracují v Teams:
Stavba a růst kostí + první pomoc při zlomeninách
Učebnice str. 20 - 21

- přečíst + udělat zápis (popř. zápis v Teams) + poslat
**************************************************************************

ZEMĚPIS
Státy Východní Evropy
Dál procvičujte slepou mapu států Evropy a hlavní města:
https://online.seterra.com/cs/vgp/3007
**************************************************************************

INFORMATIKA
Náhradní úkol pro žáky, kteří nepracují v Teams.
MS Excel - opakování učiva
-

Zopakujte si pravidla pro práci v tomto tabulkovém procesoru a všechny probrané
funkce a jejich použití. V prvním březnové týdnu Vás bude čekat známkovaná práce,
kterou byste měli prokázat znalosti a dovednosti práce v MS Excel.

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

VKO
Učivo: SEBEDŮVĚRA
Projdi si přiloženou prezentaci. Do sešitu si vypracuj stručný zápis. Nic posílat nemusíš. Příští
týden se sejdeme online a k této látce se vrátíme.
**************************************************************************

VKZ
Napište si prezentaci na téma ”Vztahy mezi rodiči a dětmi” do sešitů, kterou máte v Teams
ve výukových materiálech. Termín do 26.2 a pošlete ke kontrole.
***************************************************************************

RUSKÝ JAZYK
• přepsat slovíčka a věty 7. lekce do slovníčku, naučit (učebnice str. 95-97)
• učebnice str. 90/3.5b, 4.1a, b
• pracovní sešit str. 52/9, str. 53/10
**************************************************************************

CHEMIE
Dozadu do sešitu vypracuj dané úkoly z pracovního sešitu:
1, str.19/ cv.5.8- přerýsuj obrázek a tabulku a vyplň ji
2, str.20/ cv. 5.13- nakresli barevně atomy jednotlivých prvků a modely molekul a napiš k
nim název chemických látek a jejich vzorce
3, str.18/ cv.5.6- přerýsuj a vyplň tabulku
Podívej se na pokusy:
1, Plamenové zkoušky
https://www.youtube.com/watch?v=59nKA8eRdfY
2, Příprava střelného prachu
https://www.youtube.com/watch?v=oDk7l-KZ_r0
3, Exotermická reakce jodu s hliníkem
https://www.youtube.com/watch?v=loBrvnC7v7w
**************************************************************************

NĚMECKÝ JAZYK
• pracovní sešit str. 53/4 - pošli do Teams
• učebnice str. 60/2 - pošli do Teams
• přepiš si tabulky časování “haben” z učebnice str. 60 do gramatiky - pošli na Teams
**************************************************************************

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Máme tu únor, období karnevalů. Zkus si nakreslit a vystřihnout škrabošku dle vlastní
fantazie, které se meze nekladou. Jestli bude mít podobu něčeho konkrétního (zvíře,
postava..), nebo bude úplně fantazijní, je čistě na tobě. Pro inspiraci přikládám pár obrázků.
Škrabošku vyfoť a pošli do Teams. Práce posílejte do 25. 2.

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

TĚLESNÁ VÝCHOVA - chlapci
Cvičení:
3x 1 minuta - přeskoky přes švihadlo, 3x 20 kliků, 3x 20 leh-sedů, 3x 20 záklonů, 3x 20 dřepů,
3x 5-10 úzkých kliků
***************************************************************************

TV dívky
Soustřeď se na rozvoj vytrvalosti.
Běh můžeš kombinovat s chůzí, prodlužuj postupně čas i délku běhu.

