
Matematika 23. 3. – 27. 3. 

 

Řešení předchozího zadání je zde. Zkontrolujte si svá řešení, případné chyby opravte. 

 

 



 
Výklad:  Sčítání a odčítání úhlů (str. 148) 

 

1. početně 

Pokud známe velikosti úhlů ve stupních, pak úhly sčítáme, odčítáme obyčejným výpočtem. 

Př.: α = 75°, β = 48° γ=α+β=75+48=123° δ=α-β=75-48=27° 

 

2. graficky 

Pokud máme úhly narýsovány, pak je graficky sčítáme, odčítáme pomocí konstrukce přenesení. 

(Tu jsme dělali mnohokrát.) 

 

Scítání : Úhel  β „přidáme“ k přenesenému úhlu α. 

 

 

 

 

                α                                                          β                                                              α+β  

 

 

Odčítání: Úhel  β „ubereme“ od přeneseného úhlu α. 

 

 

 

 

 

                α                                                          β                                                                    α-β  

 

 

Cvičení: pracovní sešit str. 146-147, 149-150 



Fyzika 23. 3. – 27. 3. 

 

Řešení předchozího zadání je zde. Zkontrolujte si svá řešení, případné chyby opravte. 

 
 

 

 

Výklad: Magnet, magnetické pole 

 

V minulé kapitole jsme mluvili o tom, že tělesa s elektrickým nábojem kolem sebe vytvoří elektrické 

pole, ve kterém působí elektrickými silami. 

 

Podobně tomuto existují v přírodě látky a z nich tělesa, která kolem sebe vytvářejí jiný druh pole, 

kterému říkáme magnetické. V  tomto poli působí magnetickými silami, říkáme jim (nečekaně) 

magnety. 

 

Všichni ze zkušenosti víme, že magnetické pole prochází různými látkami. Př. magnet udrží hřebík na 

druhé straně desky lavice a podobně. 

 

Stejně tak víme, že dva magnety se mohou přitahovat nebo odpuzovat podle toho, jak je otočíme. Je 

to díky tomu, že každý magnet má dva póly: severní N (North) a jižní S (South). Stejně jako u 

elektrického náboje se stejné póly odpuzují a různé póly přitahují. 

 

Směr působení magnetických sil popisují takzvané magnetické siločáry. Směr působení je vždy od 

severního k jižnímu pólu. 



 

Magnet na některé látky působí př. kovy a na některé ne př. dřevo, plast, sklo. Je tím, že některé látky 

se v magnetickém poli zmagnetizují. Těmto látkám říkáme magnetika.  

 

Zápis: 

 

MAGNET  je těleso, které kolem sebe vytváří magnetické pole, ve kterém působí magnetickými 

silami. 

 má dva póly: Severní a Jižní. 

  

MAGNETICKÉ POLE  je oblast kolem magnetu, ve které magnet působí magnetickou silou. 

 prochází různými látkami vzduch, voda, dřevo, sklo, plast. 

 

 
 

MAGNETICKÉ SILOČÁRY jsou myšlené čáry (nevidíme je). 

 popisují směr působení magnetických sil v okolí magnetu. 

 vedou vždy od severního k jižnímu pólu magnetu. 

 

MAGNETIKA jsou látky, na které působí v magnetickém poli magnetická síla – většina kovů. 

 jsou látky, které se dokáží zmagnetizovat tím, že se ocitnou v magnetickém poli. 

 jsou látky, které dokáží vytvořit své magnetické pole. 

  

MAGNETICKÁ SÍLA je síla, kterou magnet ve svém okolí působí na magnetika. 

 může být přitažlivá i odpudivá. Stejné póly se odpuzují, opačné přitahují. 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis 23.-27.3. 

Dokončit do sešitu zápis ke skupině členovců – hmyz: 

Abychom si mohli něco povědět o zástupcích hmyzu okolí rybníka, musíme udělat malou odbočku 

k vývinu členovců, zejména právě hmyzu. Proto si, prosím, napište podnadpis a přepište zápis (určitě 

k němu bude i zvukový komentář). 

 

VÝVIN ČLENOVCŮ – dvě možnosti: 

 

-vývin přímý-nedospělec se vzhledem podobá dospělci, ale je menší 

-vývin nepřímý -obsahuje stádium larvy – ta často má úplně jiný vzhled než dospělec, může žít i 

v jiném prostředí a živin se jinou potravou než dospělec 

  -navíc proměna dokonalá obsahuje stádium kukly-klidové stádium-v kukle živočich 

nepřijímá potravu, nehýbe se 

 

Na následujícím odkazu najdete krátké video o motýlech a jejich vývinu – prohlédnout a pokračovat v 

zápisu: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550002-

motyl/video/ 

 

-zástupci hmyzu okolí rybníka: 

 -vážka - vývin nepřímý s proměnou nedokonalou: vajíčka klade do vody – zde se vyvíjí larvy, 

které jsou dravé, žijí ve vodě  

  -dospělci-také draví 

  

Prohlédnout obrázky a přečíst si jejich popis: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550002-motyl/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550002-motyl/video/


 
 

↑Obrázky larev vážek, které žijí ve 
vodě. Vidíte, že larva vážky se 
dospělé vážce příliš nepodobá a 
žije v jiném prostředí (voda). 
 

↑Když je vývoj larvy vážky ve vodě dokončen, vyleze larva 
nejčastěji na vodní rostlinu a začne přeměna v dospělou vážku. 
Z vnější kostry (schránky larvy)se vyklube vážka dospělá. 

Páření vážek→ 
Při páření vytváří vážky zajímavá 
akrobatická čísla – samička (přední 
vážka) drží samečka (zadní 
vážka)koncem zadečku za hlavou. 
Sameček stojí svůj zadeček pod své 
tělo a samičce předává spermie . 

 
 

 -jepice -vajíčka klade do vody – dravé larvy se vyvíjí ve vodě 

  -dospělci – krátký život na souši – přibližně 1 den – mají zakrnělou trávicí soustavu, 

proto nepřijímají potravu a po nakladení vajíček hynou 

 -komár pisklavý –vnější parazit – samičky-sají krev, samečci-rostlinné šťávy 

   -vajíčka kladou do vody-larvy se vyvíjí těsně pod hladinou, dýchají vzdušný 

kyslík pomocí trubičky u zadečku („šnorchl“) 

-chrostík-larvy se vyvíjí ve vodě ve schránkách z drobných kamínků (písku) 

-znakoplavka – pohyb zespoda vodní hladiny, dravá 

-bruslařka- pohyb po vodní hladině, dravá 

-potápník vroubený – dravý brouk i jeho larva, která se vyvíjí ve vodě 

          -dospělec: dobře plave i létá 

 



Na následujícím odkazu najdete krátké video o potápníkovi – prohlédnout:  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550003-

potapnik/video/ 

   

Prohlédnout obrázky, přečíst jejich popis: 

 
 

↑Jepice - larva ↑Jepice-dospělec 

 

 

↑larvy komárů ↑larva chrostíka se svou schránkou 

 
 

↑znakoplavka ↑bruslařka 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550003-potapnik/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550003-potapnik/video/


Český jazyk 

Dobrý den děti, 

chtěla bych poděkovat vám a vašim rodičům za domácí přípravu a za to, že jste mi posílaly svou práci 

mailem. Tento týden se budu snažit posílání omezit, abychom si od vzájemného posílání odpočinuli. 

Ještě nemám vše opravené, ale nebojte se, každému odpovím. 

Pokud si s něčím opravdu nevíte rady, tak mi můžete zavolat: tel. 603 200 520 

Mluvnice – 2 vyučovací hodiny 

1) Nejprve si ve zkratce zopakujete, co jste se naučili v minulých hodinách. Otevřete si odkaz na 

internetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU 

2) Nyní si zopakujeme minulou hodinu: větné členy holé, rozvité a několikanásobné. 

Otevřete si učebnici na straně 69, prostudujte si růžovou tabulku nahoře. 

Otevřete si učebnici na straně 71 a zopakujte si v růžovém rámečku přívlastek shodný a neshodný. 

Otevřete si učebnici na straně 72 a pusťte si nahrávku číslo 1, která vám přišla mailem. 

3) Učebnice na straně 74/3. Cvičení napiš do sešitu.  

Na konci týdne ti přijde mailem nahrávka číslo 2, kde bude nahrané řešení  a podle nahrávky si sám 

cvičení opravíš. 

Literarura – 1 vyučovací hodina 

1) Probíráme baladu. Ze sešitu na literaturu si alespoň 2x přečtěte všechno, co máte napsané o 

baladě. 

2) Na internetu si přečti baladu Poklad od Karla Jaromíra Erbena. 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-jaromir-erben/poklad-kytice.html#axzz6HMHgVibC 

Do sešitu na literaturu si napiš následující otázky a odpověz na ně po přečtení balady Poklad od Karla 

Jaromíra Erbena. 

1) Co matka nechala v otevřené skále? 

2) V co se matce proměnilo zlato? 

3) Jak balada končí? 

4) Z jaké doby balada je? (křesťanské/předkřesťanské) 

5) Podle čeho si poznal/a z jaké doby balada je? 

Na konci týdne ti přijde 3. nahrávka se správným řešením otázek. 

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-jaromir-erben/poklad-kytice.html#axzz6HMHgVibC


Sloh – 2 vyučovací hodiny 

1) Probíráme popis pracovního postupu. Pracovní postup patří do popisu dynamického.  Sešit na sloh 

máte u mě, a tak budete pracovat na papír. Všechny papíry si budete vkládat do desek. 

2) Dnes si napíšete popis pracovního postupu – popis vaření. Vyberete si úplně jednoduchý recept 

například: míchaná vajíčka, hemenex, smaženka, obalované řízky, šneky z listového těsta, topinky, 

obložené chlebíčky atd. 

3) Napíšu vám vzorový popis. Vy si ho přečtete a napíšete svůj recept. Nikdo nebude psát to, co jsem 

napsala já. Je to jen vzor. Recept bude na 1 stránku v sešitě. (na papíru) Budete dělat odstavce podle 

zadané osnovy. 

Popis pracovního postupu 

Rizoto 

Dnes budeme vařit rizoto tak, jak ho vařila moje maminka. 

 Připravíme si hrnec, pánev wok, prkénko, nůž a vařečku. Dále si připravíme suroviny: rýži, dvě 

až tři mrkve, konzervu sterilovaného hrášku, jednu cibuli,  půl kila mletého masa, olej, tvrdý eidam, 

grilovací koření a sůl. 

Nejprve si uvaříme rýži. Nasypeme asi dva hrnky rýže do hrnce. Zalijeme vodou. Vody dáme 

tolik, kolik je rýže. Trochu osolíme. Vaříme na mírném plameni, dokud se nám voda nevyvaří. Rýži 

kontrolujeme, aby se nám nerozvařila. Pokud rýže nebude ještě uvařená a voda se nám vyvařila, tak 

přidáme vodu. Pokud máme vody hodně, tak můžeme odklopit pokličku a voda se nám vyvaří 

rychleji. 

Během toho, co se nám vaří rýže, si na prkénku nakrájíme na drobno cibuli. Rozpálíme olej na 

pánvi a osmahneme ji dozlatova. Přidáme mleté maso. Pořádně ho rozmícháme, aby se nedělaly 

hrudky. Mrkev nakrájenou na kostičky dáme také do pánve. Když máme tuto směs hotovou, 

zasypeme ji dvěma i lžičkami grilovacího koření. Promícháme. Vypneme plotýnku a hrášek bez nálevu 

vmícháme do masa s mrkví. Uvařenou rýži promícháme se základem, který máme ve woku. Rizoto je 

v podstatě hotové. 

Naběračkou rizoto servírujeme na mělký talíř. Nakonec vše posypeme strouhaným sýrem. 

K rizotu se také hodí kyselá okurka, nebo kompot z červené řepy. Rizoto je vhodné jak k večeři, tak i 

k obědu. 

Přejeme vám dobrou chuť. 

 

4) Zápis do slohového sešitu: 

Popis pracovního postupu 

Osnova: 

1) Úvod – co si připravíme 

2) Stať – popis postupu při vaření 

3) Závěr – servírování a hodnocení 

 - zde napíšete název jídla, které budete vařit, vynecháte řádek a začnete psát recept. 

Slohovou práci posíláte mailem do 3.4.2020 evaberankova3@gmail.com 



Anglický jazyk – skupina paní učitelky Burdové 

Út 24.03. 

OPAKOVÁNÍ modrých rámečkůz PS. 

PS str. 19 cv. 6 

Opakování slovní zásoby PS str. 66-68 . Také zapisovat do slovníčků 

Učebnice str. 18 cv.1 a to samé je v ps STR. 20 NAHOŘE.  Jedná se o rozlišení dvou přítomných časů, 

které v češtině nemáme.  Nutno přečíst v PS na str. 20 co je pod tabulkou. 

Ve cv. 1 v PS str. 20 si budeš označovat MODROU BARVOU Přítomný prostý čas, který se používá, 

když dělám něco 1/ every day-každý den 

                                                               2/ on Mondays, on Tuesdays 

                                                               3/ I LIKE, I LOVE, I LIVE- bydlím 

                                                               4/ dělám něco always-vždy, sometimes –někdy, often-často, 

never-nikdy 

ZELENOU BARVOU Přítomný průběhový čas, který se používá, když dělám něco NYNÍ  1/ NOW, AT 

THE MOMENT- v tomto okamžiku. Např. V tomto okamžiku děláš domácí úkol z angličtiny , tak řekneš 

I AM DOING MY ENGLISH HOMEWORK. 

MUSÍŠ UMĚT UTVOŘIT Přítomný prostý a Přítomný průběhový čas. 

PS str.21 cv.2, 3, 4. Budeš používat na počítači elektronické výsledky a budeš si to kontrolovat jestli to 

máš správně. 

JE TO TĚŽKÁ LÁTKA. 

ODKAZ : http://www.helpforenglish/ 

St 25.03. 

Učebnice str. 19 cv. 4, 5, 6 . Ve cv. 6 je otázka č. 1 WHAT DO THEY DO? Co oni dělají? 1/ musíš poznat 

v jakém čase je otázka Přítomný prostý nebo přítomný průběhový? 

             2/ Zásada je. V jakém čase se ptáš, v takovém čase odpovídáš. 

Takže tady vidíš, že otázka je v Přítomním prostém čase , tedy v modrém. 

Dále ti musí hlavou proběhnout časování pro 1. 2. 3. Osobu čísla jednotného a potom v čísle 

množném 1. 2. A 3.  

Ty víš, že ve 3. Osobě čísla jednotného pro HE, SHE, IT je –S 

+  HE LIKES 

_ SHE does not like nebo doesn´t like 

http://www.helpforenglish/


? DOES he like? 

TOTO MUSÍŠ PERFEKTNĚ UMĚT. 

V Přítomném průběhovém čase pracuješ se slovesem BÝT I AM, YOU ARE, HE IS atd + SOVESO S  

KONCOVKOU–ing.Otázka číslo 2. WHAT ARE THEY DOING? CO oni dělají nebo co jsou oni dělající? 

Tam použiješ Přítomný průběhový čas, tedy zelený. 

Toto cvičení napíšeš do velkého sešitu. 

PS str.22 cv.5 

PS str.23 cv. 6 

Čt 26.03.  

Učebnice str.20 cv.3 Poslechni Text, přelož si ho . 

LEAFLET –leták 

Učebnice str.21 cv.2 řádně si přečti potom běž na cv.3  

Vytvoř leták na ideální školu pro tebe. Použij papír A4 , vyfoť nebo oskenuj a pošli mi to na e-mail : 

vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk – skupina paní učitelky Pulcové 

1. Kontrola a oprava zadání z minulého: 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

2. Pracovní sešit: 
- str. 11 prostudovat gramatiku (modrý rámeček To like), pak vypracovat cv. 10 
- str. 12/cv.2 

3. Učebnice: 
- str. 14/cv.1 všechny věty (a – f) písemně přeložit do češtiny do školního sešitu (anglické 

věty neopisovat) 



4. Poslech písničky – do školního sešitu vypsat a přeložit všechna slova označující zvířata 
https://www.youtube.com/watch?v=V2AshX3tfHU 
 

5. Užitečný odkaz pro procvičování gramatiky, slovíček i poslechu: 
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-6-trida 
 

6. Všechna potřebná slovíčka lze vyhledat buď na konci pracovního sešitu nebo 
https://slovnik.seznam.cz/ 

 

Dějepis  

Dokončit a pročíst zadané úkoly z minulého týdne 

Pokračovat v pročítání kapitol o Řecku v učebnici 62-87 

Rodičům na emaily zaslány odkazy na doporučené dokumenty: 

 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=1dA6q3ZqjN0&t=795s   

 
Občanská a rodinná výchova 

 

Odpovědi na kvíz v učebnici str.72 (7 bodů - plný počet) 

1. c   matka Karla IV. 

2.      Karlštejn 

3.      Václav IV., syn Karla IV. 

4. b   Jan Hus 

5. a 

6. zavedení školní docházky 

7.b poddaní se nemohli bez svolení vrchnosti stěhovat ani uzavírat sňatek. 

 

 

Významné osobnosti   str. 74-75 / Pročti důvody, pro které  sem byly zařazeny. Porovnej je s 

těmi tvými. Diskutuj  /třeba s rodiči/ jaký smysl má pro náš stát existence 

významných osobností. 

umělci,vynálezci,sportovci,politici..... 

umělci- galerie 

Bedřich Smetana - hudební skladatel 

Jan Werich - herec 

Miloláš Aleš - - malíř 

Antonín Dvořák - hudební skladatel 

Emma Destinová - operní pěvkyně 

Božena Němcová - spisovatelka, podívej se na film- Babička / najdi přes internet/,........ 

Zapamatuj si hlavní a vedlejší postavy ve filmu/. 

Karel Havlíček Borovský - novinář a básník 

Josef Václav Myslbek - sochař 

Josef Václav Sládek - básník 

 

Chyběl ti v gallerii někdo, koho považuješ za významného? Napiš, o koho se jedná a vyhledej 

o něm zajímavosti? 

https://www.youtube.com/watch?v=V2AshX3tfHU
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-6-trida
https://slovnik.seznam.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=eeQnyGPyxNM
https://www.youtube.com/watch?v=eeQnyGPyxNM
https://www.youtube.com/watch?v=KJEfUZypwkY
https://www.youtube.com/watch?v=1dA6q3ZqjN0&t=795s


Zeměpis 23. – 27.3.2020  

Zopakuj si z minulé látky: 

1. Na čem závisí rozmístění podnebí na Zemi? 

2. Jaké znáš klimatické (podnebné) pásy? 

3. Pro které podnebné pásy je typické: 

vysoké teploty po celý rok – 

polární noc a den – 

střídání 4 ročních období (které to jsou) – 

Vyzkoušej si test na počasí v Programu Alf Book – návod na spuštění programu najdeš na 

konci zadání práce na tento týden. 

Jak se k testu dostaneš?  

6.ročník – zeměpis - podnebí a biosféra - atmosféra Země-atmosféra - vzdušný obal Země 

Zápis do sešitu: 

Biosféra 

Biosféra je všechno rostlinstvo (flóra) a živočišstvo (fauna) na Zemi. Její rozšíření závisí na 

přírodních podmínkách (sluneční záření, teplota, srážky, kvalita půd, nadmořská výška apod.). 

Ty se mění v závislosti na zeměpisné šířce (vzdálenost od rovníku směrem k pólům) a 

nadmořské výšce. 

Výsledné rozmístění flóry a fauny pak závisí na kombinaci všech těchto faktorů. 

Rostlinstvo a živočišstvo je pak rozmístěno v závislosti na zeměpisné šířce pásovitě (zonálně) 

tzv. šířkové pásy – vegetační pásy – geobiomy                                                                            

a v závislosti na nadmořské výšce stupňovitě tzv. výškové stupně v krajině 

Šířkové pásy – vegetační pásy 

Na mapce jsou zjednodušeně zakreslené vegetační pásy. 

 



 

V tabulce jsou zjednodušeně znázorněny vegetační pásy v souvislosti s podnebím. 

podnebný pás 

 

vegetační pás 

 

tropický 

tropický rovníkový 

 

tropické deštné lesy 

tropický střídavě 

vlhký 

savany 

tropický suchý 

 

pouště 

subtropický 

 

subtropické rostliny 

mírný 

 

stepi 

lesy mírného pásu (listnaté, 

smíšené, jehličnaté – tajga) 

subpolární 

 

tundry 

polární 

 

mrazové pouště 

 „horské pásmo“ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zV5zEP2QZ0Y 

Podívej se na krátké video na odkazu. Které vegetační pásy poznáš?  

 

Procvičení křížovka: 

stromové porosty 

   

        

rostlinstvo 

   
        

nejdelší rovnoběžka 

  

        

okamžitý stav ovzduší 

 

         

dlouhodobý, průměrný stav ovzduší          

pokrytí oblohy mraky 

 

         

 

 

Jaký vegetační pás se skrývá v tajence? 

https://www.youtube.com/watch?v=zV5zEP2QZ0Y


 



Co je na obrázcích? 

         

         

            

                                              

       Nápověda: tajga, tundra, tropický deštný 

les, savana, poušť, les mírného pásu, step, mrazová pustina, subtropické rostlinstvo. 



Program ALF BOOK – návod 

1.odkaz: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz 

 

2.vložit do políčka kód: ucimesedoma 

3.následně vybrat: ročník – předmět – kapitolu učiva - téma testu 

4.mezi jednotlivými kroky se vracíte „domečkem“ uprostřed vrtule letadla 

 

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

