ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 27. 3. - 3. 4.
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – úkoly na týden do 3. 4. 2020
Mluvnice:
Téma: Opakování - Skladba souvětí
V učebnici na straně 72-73 vypracujte cvičení 9 a na straně 74 cvičení 10.
Na těchto odkazech vypracujte on-line cvičeni:
•

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-velka-pismena-lide-jmena-2-uroven/16

•

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-velka-pismena-mesta-casti-mest-ulice-2uroven/2633

•

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-veta-jednoducha-nekolikanasobne-vetnecleny-2-uroven/323

•

https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_harry_potter-2-uroven/3077

•

https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-2-uroven/2891

Literatura:
Téma: Baroko a klasicismus v literatuře
Přečti si text a vytvoř výpisky do sešitu z části Baroko a klasicismus (pouze nejdůležitější
informace!): https://www.ucseonline.cz/cesky-jazyk/literatura-obdobi-baroka-klasicismuosvicenstvi-preromantismu/
Nápověda k zápisu (str. 3, ALE! doplňte podle odkazu výše): http://files.cestinapavlickova.webnode.cz/200000052-024b503185/V%C3%9DVOJ%20LITERATURY.pdf
Hotové úkoly opět vyfoťte – případně použijte funkci print screen a pošlete na mou emailovou adresu.
V případě, že z technických důvodů nemůžete splnit některý z úkolů, kontaktujte mě e-mailem
nebo ve skupině na FB.
___________________________________________________________________________

MATEMATIKA
SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ MOJE NOVÉ IMPROVIZOVANÉ STRÁNKY:
http://lpu.cz/matematika

tam budou aktuálnější informace
KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

Toto je opakování, bez toho to dál nepůjde, takže se nejprve věnujte tomuto:
Učebnice str. 57 – 60 – přečíst, splnit úkoly a cvičení na str. 59 – 60.
PS str. 31 – 32 – všechny úlohy

Tento týden toho víc nebude, ale pro další učivo je nezbytně nutné, abyste nic nevynechali a toto
opakování zvládli. A to včetně zápisů postupů.

ANGLICKÝ JAZYK (30. březen - 3. duben)
Učebnice
72/1a, 1b
73/2 - ústně

Začínáme frázová slovesa. Projděte si, prosím, tento odkaz
https://www.helpforenglish.cz/article/2005111605-frazova-slovesa

+ Vyprávění: popis kamaráda (80 slov)
•
•
•

Hodnotím obsahovou, stylovou a gramatickou složku.
Napsat (na PC nebo opravdu čitelně!!!) a poslat do 3. 4.
Do předmětu mailu – AJ - vyprávění - Příjmení - třída

A opět. Využijte, prosím, tento čas na opakování slovíček, časů, gramatických jevů..... Můžete využít
tyto stránky:
ww.helpforenglish.cz (testy, gramatika - vysvětlení a procvičování online, slovní zásoba)
www.lyricstraining.com (písničky, texty)
www.skolasnadhledem.cz (online cvičení - cizí jazyky)
www.umimeanglicky.cz (procvičování - slovíčka, gramatika, pexeso)

www.learnenglishteens.britishcouncil.org (grammar and vocabulary – vocabulary exercises)

NĚMECKÝ JAZYK
Týden od 30.3. - 3.4.
Hodiny
Buch str. 70/8b – opište si do gramatiky
Buch 70/10 - ústně
Arbeitsheft 61/8 - cvičení na malou jedničku, kdo ho bude mít dobře! Odpověď napište číslicí a
pošlete na můj email: zuzana.kremlova@zs-sporilov.eu
Arbeitsheft 61/9 - napište do pracovního sešitu, ale už neposílejte

RUSKÝ JAZYK
Nejprve si procvič slovní zásobu na Kahootu:
https://kahoot.it/challenge/071462?challenge-id=7552f51c-f009-481c-b7b1917a8d5a8bf1_1585241789330 PIN 071462
Kahoot jsem vám otevřela do 3.4. – můžete vyzkoušet opakovaně.
V minulém týdnu jste si zapsali sloveso читать – sloveso I. časování – procvič si časování sloves dle
tohoto vzoru v PS str. 57/3.
Do školního sešitu si zapiš další vzorové sloveso I. časování

жить
я живу
ты живёшь
он живёт

мы живём
вы живёте
они живут

Podobně se časuje: идти

Časování si procvič v učebnici str. 101 / 3.3 - napiš do škol.sešitu
Shrnutí: nafoť PS str. 57/3 a školní sešit a pošli na můj mail: alena.vavrickova@zs-sporilov.eu

CHEMIE
Oxidy

Zopakujte si názvosloví oxidů a halogenidů:
https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg
https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y
Zápis z oxidů
Oxid hlinitý, oxid křemičitý, oxid vápenatý, oxid fosforečný (str.87,učebnice)
Sklo
Zápis str. 88
Video zpracování skla:
https://www.youtube.com/watch?v=ou3Mq50kMng
Dále se podívej na pokusy s oxidy a halogenidy:
https://www.youtube.com/watch?v=aw5gibHHXp0
https://www.youtube.com/watch?v=CreNIZ3cKXI
https://www.youtube.com/watch?v=Tm93HEQnVNs
https://www.youtube.com/watch?v=GZlsOIUKif4

FYZIKA
téma : Zvuk, zdroje zvuku
• učebnice str. 76 – 79, přečíst, zápis do sešitu
• písemně dozadu do sešitu vypracovat z pracovního sešitu úkoly str. 30 / 2, 3 (dole)

vypracované úkoly poslat na e-mail : eva.patkova@zs-sporilov.eu

__________________________________________________________________________

INFORMATIKA (úkoly na týden od 30. 3. do 27. 3. 2020)
Téma: Základy grafů v Excelu

1. Podívejte se na video vysvětlující tvorbu grafů v MS Excel:
https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE&t=73s
2. Vytvořte tabulku a graf jako je ve výše zmíněném videu (použijte ho jako vzor).
3. Hotový soubor uložte pod názvem Výdaje a odešlete na mou e-mailovou adresu.
•
•

V případě, že z technických důvodů nemůžete splnit některý z úkolů, kontaktujte mě
e-mailem nebo ve skupině na FB.
Opět prosím poslat všechny úkoly najednou. :)

DĚJEPIS (na týden od 30.3. do 3.4.)
Emancipace žen (přečíst si v učebnici str. 120-121)
Formou zápisu vypracujte odpovědi na otázky:
1. Jakou roli měly v 19. století ve společnosti ženy? Jakou roli zaujímali muži?
2. Byly pracující ženy finančně stejně hodnoceny jako muži? Měly stejná politická práva jako
muži?
3. Vysvětlete termín emancipace – hledejte i v jiných zdrojích – internet.
4. Jak se jmenoval 1. ženský spolek založený v Praze a kdo ho založil?
5. Kdo založil 1. dívčí gymnázium Minerva?
6. Ve kterých oborech se ženám podařilo prosadit?
7. Kdo byly sufražetky a o co usilovaly?
Pozn.: příští týden dostanete k vyhodnocení úkol z této látky, proto nic nešiďte.
Rozvoj přírodních věd (přečíst si v učebnici str. 122-123)
Formou zápisu shrňte:
•

nejvýznamnější vědecké objevy ve fyzice, v chemii a v lékařství v letech 1850-1914.

Pozn.: příští týden dostanete k vyhodnocení úkol z této látky, proto nic nešiďte.

ZEMĚPIS do 3.4.
Jihočeský kraj ( C )
Učebnice str. 93-95, přečti a doplň zápis do sešitu (nalep do sešitu).
Načrtni (obkresli mapku Jč kraje) a zakresli krajské město, 6 okresních měst, řeky Vltava,
Otava, Lužnice, Malše
Povrch:
Šumava /Plechý ……. m n.m./, Novohradské hory, Středočeská pahorkatina,
Č……………….vysočina, Třeboňská a Českobudějovická pánev
Vodstvo:

V……….., O………, L………., Malše, rybníky – Rožmberk, Bezdrev, Svět

Zemědělství: Ryby, teplotně méně náročné plodiny na vysočinách
Nerostné suroviny: tuha – Český Krumlov, rašelina – Šumava

Cestovní ruch : hrady a zámky – H……….. nad V……….., Č……. Kr………, Č……..
L……..,
rybníky, Lipno, NP Šumava
Sídla:

Č………………………– Budvar, Motor, Kooh-i-noor Hardtmuth
T…….. – historie – založili Husité
S……………. – motocykl ČZ, Bosch
Č……….. K…….……, H….…….. – památka UNESCO
V…….. – papírny
T………….. – jaderná elektrárna
Třeboň, Bechyně – lázně

Zjisti sídlo firem mlékárny Madeta - ……………………., Budvar - ………………………..,
Samson - ………………………………, Regent - ……………………….,
Platan - …………………………………, Fruko-Schultz - ………………………………

Témata: 1) Hrady a zámky v jižních Čechách 2) Vodáci na řekách jižních Čech 3) Prales
Boubín 4) Jihočeské firmy Madeta, Budvar, Samson, Regent, Platan, Bosch, ETE Temelín,
Koh-i-noor 5) Místo v jižních Čechách, které jsem navštívil/a, nebo které chci navštívit.
Vyber jedno z témat a zpracuj referát o délce 100 slov do sešitu, vyfoť celý zápis a pošli
na email linda.tesarova@zs-sporilov.eu do 3. 4. 2020

__________________________________________________________________________________

PŘÍRODOPIS (30. březen - 3. duben)
Krevní oběhy
Učebnice str. 29 - přečíst, opsat nebo okopírovat do sešitu a doplnit, neposílat
1) Malý plicní
− zajišťuje oběh krve mezi ..................a plícemi
− odkysličená krev → PS → PK → plicní tepna → …............. → plicní žíly (okysličená
krev) → …...........
2) Velký tělní
− vede krev ze srdce do těla a zpět
− okysličená krev LS → LK → ….......... (srdečnice) → do celého těla, v těle se krev
............ a vrací se zpět HDŽ, DDŽ → PS

Projevem srdeční činnosti jsou:
OZVY na hrudníku - (lékař je poslouchá fonendoskopem)
TEP (PULS) – tlaková vlna, která vzniká při vypuzení krve do srdečnice (aorty)
KREVNÍ TLAK = tlak, kterým působí krev na stěny cév, měří se tonometrem

Vyšetření srdce se provádí přístrojem zvaným kardiograf (EKG)

+ Nákres obr. 44/str. 31 (jen tlakové body)
+ Koukněte na tato videa:
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=DieoJyVU_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=YsBOORz04EM
https://www.youtube.com/watch?v=DyWOwNfnyDA

+ Prezentace na téma: Krev
Prezentace poslat do 3. dubna na mou adresu: miluse.uhlirova@zs-sporilov.eu. Do
předmětu mailu napište: Př - prezentace, Příjmení + třída
•

nechci kopírované věty z wikipedie!! apod., prezentace bude v bodech - stručně, ale
jasně a výstižně a samozřejmě byste měli rozumět tomu, co jste napsali!!!

Prezentace bude obsahovat:
•
•
•
•

•
•

Název, příjmení, třída
Min. 8 snímků
Min. 8 obr.
Bude zde zahrnuto
o Funkce – min. 6 informací
o Složení
▪ U každé části min. 6 informací
o Krevní skupiny - min. 5 informací
o J. Jánský - min. 5 informací
Závěr - shrnutí (2 – 3 věty)
Citace (nemusí)

VKO
Zdravím všechny v novém pracovním týdnu. Nemáte doma učebnice, takže budu vymýšlet a hledat
na internetu co by se nám hodilo.
Tento týden si prohlédněte prezentaci DUMY (digitální učební materiály) ŽIVOTNÍ PERPEKTIVY
ČLOVĚKA RADKA ŠKULAVIKOVÁ. Vyplňte prosím a zašlete na moji adresu hana.navratilova@zssporilov.eu. Znovu upozorňuji, že žádné učebnice doma nemáte, proto si potřebné informace musíte
najít na internetu. Jste šikovní, vše určitě hravě zvládnete.
Přeji hezký týden a ať se vám vše daří.

___________________________________________________________________________

VKZ – 27/3 - 3/4
•

Stále od některých nemám prezentaci na téma “Rozvoj osobnosti člověka a její formování,
Typy osobnosti, Jedinečnost a identita člověka, Charakter a Temperament”- prosím posílejte.

Mějte se hezky a těším se na Vaše prezentace na mém e-mailu: lucie.chuda@zs-sporilov.eu
Děkuji.
_______________________________________________________________________________
__

HUDEBNÍ VÝCHOVA - od 30.3. do 3.4.

Téma: P. I. Čajkovskij
Přečti si informace o P. I. Čajkovském, napiš do sešitu krátký zápis (život, dílo - stručně, stačí
4 informace) a poslechni si jeho Klavírní koncert b moll
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/profil/petr-iljic-cajkovskij-1594649

__________________________________________________________________________________

