
Český jazyk 

Milé děti, tento týden se budu snažit omezit posílání mailů, abychom toho neměli tolik. Některé děti 

mi svou práci neposlaly, to znamená pro mě, že nic nedělaly. Upozorňuji, že školní docházka je 

povinná, a tudíž i vaše práce z domova. Škola může být zavřená i do září, potom byste učivo už nikdy 

nedohnaly. 

Mluvnice – 2 vyučovací hodiny 

Pracovní sešit strana 41 a 42. 

Cvičení vypracuješ a potom zkontroluješ podle nahrávky číslo 1, která ti přijde mailem ke konci týdne. 

Literatura – 1vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Francie  

Prokletí básníci – označení pro básníky, kteří svým dílem a životem pobuřovali společnost. Hlavním 

znakem jejich tvorby je hledat krásu v ošklivosti a psát o zakázaných tématech.  

Mezi prokleté básníky patří následující: 

Charles Bodlaire 

Básnická sbíkra – Květy zla  (základní dílo moderní poezie) – dílo šokovalo tehdejší společnost 

Arthur Rimbaud 

Básnická skladba – Opilý koráb (koráb představuje básníka zmítaného v bouři) 

Paul Verlaine 

Básnická sbírka – Romance beze slov 

(Rimbaud se seznámil s Verlainem, ten kvůli němu opustil manželku a dceru a začal žít s Rimbaudem. 

Verlaine při dramatickém rozchodu Rimbauda postřelil, když chtěl zničit své dílo a opustit ho.) 

Anglie 

Oscar Wilde 

- Byl ženatý a udržoval vztahy s muži – vězení 

Divadelní komedie – Jak je důležité míti Filipa 

Soubor pohádek – Šťastný princ a jiné pohádky 

Román  - Obraz Doriana Graye 

 



Termíny: 

Anarchismus – anarchisté usilovali o potlačení moci a role státu, požadovali absolutní svobodu 

člověka (an arche – proti řádu) 

Bohém – člověk, který žije netradičním způsobem života, odmítá společenské zvyklosti 

Volný verš – obsahuje pravidelný počet slabik, ale nerýmuje se  

Narcismus – sklon člověka nekriticky obdivovat sám sebe 

 

Přečti si báseň – Spáč v úvalu (údolí) od Arthura Rimbauda, přečti si překlady od Vrchlického a 

Nezvala a pak si odpověz na otázku: Čím báseň tehdejší společnost šokovala? 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jean-nicolas-arthur-rimbaud/spac-v-uvalu.html#axzz6HMHgVibC 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

Učebnice strana 130, cvičení 2. Přečteš si ukázku a na papír vypracuješ otázky b) a c). Papír si založíš 

do desek. 

Vypracované otázky k cvičení pošleš mailem do 27.3. 

 

Chemie – 2 vyučovací hodiny 

Přečti si v učebnici strany 116 – 121. 

Zápis do sešitu: 

Soli kyslíkatých kyselin 

- V kyslíkaté kyselině nahradíme jeden nebo více vodíků kovovým prvkem 

- Soli vznikají z kyslíkatých kyselin 

(soli jsou také halogenidy – vznikly z bezkyslíkatých kyselin, sulfidy – vznikly ze sirovodíku) 

- Soli mají dvouslovný název 

- Např. Dusičnan sodný – sůl kyseliny dusičné, síran nikelnatý – sůl kyseliny sírové, uhličitan 

sodný – sůl kyseliny uhličité…. 

Významné soli 

Uhličitan vápenatý – vodní kámen ve vodě, nerost kalcit, aragonit, hornina vápenec, mramor, křída 

- Je v karlovarských pramenech 

- Používá se do hnojiv 

Dusičnany – skupina solí – říkáme jim ledky – využití na výrobu hnojiv, říkáme jim dusíkatá hnojiva, 

rozpustná ve vodě 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jean-nicolas-arthur-rimbaud/spac-v-uvalu.html#axzz6HMHgVibC


Fosforečnany – způsobují eutrofizaci vody  - jsou ve vodě a pak tam rostou řasy a sinice – ty mají 

špatný vliv na játra 

- Jsou v pracích prášcích – říká se jim fosfáty 

- Výroba hnojiv 

Uhličitan sodný – změkčovač vody, =soda 

Chlorečnan draselný – součást ohňostrojů 

Dusitan draselný – přidává se do uzenin, je to éčko, E249 

Chlornan sodný= savo 

Síran mědnatý – dám modré krystaly do vody a mám modrou vodu, využití na hubení plevele 

Podívej se, jak se dělá názvosloví solí: 

https://www.youtube.com/watch?v=9iG-30fXGjc 

https://www.youtube.com/watch?v=-sZCTiq5sME 

https://www.youtube.com/watch?v=bMyx-Q75NrU 

https://www.youtube.com/watch?v=V5ZMOHjWSnk 

 

Zkus si udělat následující vzorce: 

síran barnatý 

manganistan draselný 

jodičnan draselný 

uhličitan hořečnatý 

chlornan sodný 

(Řešení zašlu později) 

 

Angličtina - Burdová 

Milí rodiče a žáci. 

Od tohoto týdne, prosím o zasílání vypracovaných cvičení z učebnice a písemností na tento email. 

vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iG-30fXGjc
https://www.youtube.com/watch?v=-sZCTiq5sME
https://www.youtube.com/watch?v=bMyx-Q75NrU
https://www.youtube.com/watch?v=V5ZMOHjWSnk
mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


Po 23.03. 

Prosím o zaslání vypracovaných cvičení z minulého týdne. 

Z pátku 13. 03. učebnice str. 47 cv.3- velký sešit 

Z pondělí 16.03. učebnice str. 49 cv. 2 – velký sešit, cv. 4 vyfotit z učebnice a cv.5 –velký sešit. 

Z pátku 20.03. 

Učebnice str. 51 cv. 2, 3, 4 – velký sešit. 

Vyfotit a poslat. Děkuji. 

Cvičení v PS si kontrolujte podle klíče, který jste dostali. 

PS str. 40 cv. 1, 2 

NOVÁ LÁTKA - FUTURE ARRANGEMENTS PS str. 78 – Přehled mluvnice 4.4 

Jestliže mám v diáři napsané aktivity, které budu dělat příští týden nebo měsíc, např. půjdu do kina, 

mám fotbalový zápas, přípravu na přijímací zkoušky, kontrolu u zubaře, očkování atd, použiju 

přítomný průběhový čas. 

Takže BUDOUCNOST mohu vyjádřit 3 způsoby.1/ WILL 

                                                                                     2/ I AM GOING TO 

                                                                                     3/ PŘÍTOMNÝM průběhovým časem 

PS str. 41 cv.3 a cv. 2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angličtina - Pulcová 
Kontrola a oprava zadání z minulého týdne: 

 
 

 
 

1. Učebnice 
-  str. 50 Dylan´splan – přečíst, přeložit ústně  

2. Pracovní sešit 
- str.40/ cv. 1,2 
- str.42/cv.1,3 

 
3. Poslech písničky – do školního sešitu vypsat všechny průběhové časy a všechna slovesa 

v rozkazovacím způsobu (rozkazy, zákazy) 
https://www.youtube.com/watch?v=s70OsXlDD94 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s70OsXlDD94


Dějepis 
Shrnutí učiva, Habsburská monarchie do r. 1848/ str.58,59/ 
 
Od dob napoleonských válek vládl v habsburské monarchii František II., který znovu zavedl 
absolutistickou vládu. 
Kancléřem byl v letech 1810 - 1848 kníže Metternich. Pro Metternichův absolutismus je typická 
cenzura, tajná policie a vysoké daně. 
Za císaře Ferdinanda I. se stále více národů /i český/ v habsburské monarchii dožadovalo 
rovnoprávnosti a chtělo si vytvořit vlastní nezávislé státy. /Můžeš použít jako výpisky do sešitu/. 
Osobnosti: František Palacký 
                      Karel Havlíček Borovský 
Kdo jsem? 
Byl jsem významným představitelem vlastenců. Působil jsem jako novinář a básník. Stal jsem se také 
redaktorem Pražských novin. 
 
Německý jazyk – Zimmermannová, Beránková 

Děti mají zadanou práci v Google Classroom  

- kvíz (procvičení látky 5. lekce)  

- prezentace – zopakování látky, kterou jsme probírali + vysvětlení nové látky. S dětmi jsme 

domluvení, že během týdne uděláme online hodinu, kde jim novou látku znovu vysvětlím. 

- děti si z prezentace udělají výpisky do sešitu  

- pracovní list na téma MeineFamilie – vyplní a odevzdají v GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis  

Zamysli se: 

1. Co mají společného Karlovy Vary, Poděbrady a Luhačovice? 

2. Jaké znáš minerální látky a v čem jsou důležité pro tělo člověka? 

Zápis do sešitu: 

ČR vodstvo – podzemní vody 

 

Podzemní vody jsou buď prosté (klasické podzemní zdroje pitné vody) nebo obohacené o 

různé minerální látky (např. CO2, Na, K, Mg, Ca)–minerální vody. Ty se díky svým léčivým 

účinkům využívají velmi často v lázeňství. 

Zjednodušené rozdělení minerálních vod: 

Vřídla – minerální vody s vyšší teplotou (nejznámější v Karlových Varech - 72 až 73 °C) 

 

Kyselky – minerální vody s vyšším obsahem CO2 

Sirné prameny – s vyšším obsahem síry 



Radioaktivní – s vyšší radioaktivitou (např. pramen Curie v Jáchymově) 

Mapa přírodní léčivé zdroje – minerální vody 

 

Cvičení: 

1. Do sešitu si z mapky vypiš naše nejznámější lázně.  

2. Na internetu vyhledej jaké prameny se v nich vyskytují a jaké mají účinky. 

Cvičení k řekám ČR - soutoky: 

Do mapky na další stránce si vyznač následující soutoky a najdi co se na nich nachází 

(na internetu se podívej na obrázky soutoků, na soutoky na mapě, na města).Výsledek 

vyznač též do mapky.  

Tu vyfotografuj nebo naskenuj a pošli na email schwarz13@seznam.cz 

Labe a Orlice, Labe a Jizera, Labe a Ohře, Ohře a Teplá, Vltava a Lužnice, Vltava a Malše, 

Vltava a Otava, Labe a Vltava, Vltava a Sázava, Sázava a Blanice, Vltava a Berounka, Labe a 

Ploučnice, Labe a Bílina, Dyje a Svratka a Jihlava, Morava a Dyje, Svratka a Svitava, Morava 

a Bečva, Odra a Opava a Ostravice, Odra a Olše. 

Pokus se zobecnit co se nachází na většině soutoků. Byl jsi již u nějakého soutoku? 

V programu google earth (doufám, že máš již staženo) si prohlédni naše největší jezera, 

rybníky, přehradní nádrže, prameny našich řek. 

Jak znáš naše řeky? Vyzkoušej se v následujícím odkazu. 

https://zpravy.idnes.cz/reky-ceske-republiky-0rx-/slepa-mapa.aspx?id=1002 

V příštím týdnu tě čeká online test na vodstvo ČR. Tak držím palce. 

mailto:schwarz13@seznam.cz
https://zpravy.idnes.cz/reky-ceske-republiky-0rx-/slepa-mapa.aspx?id=1002




Co je na obrázcích? 

                                              

     

 

 

Nápověda: vodní nádrž Lipno, pramen Labe, soutok Labe a Vltavy u Mělníka, pramen 

Vltavy, vodní nádrž Orlík, říční meandry (zákruty) Rokytky. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11042798844-krajinou-domova/214562260510005-

delty-bez-mori/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11042798844-krajinou-domova/214562260510005-delty-bez-mori/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11042798844-krajinou-domova/214562260510005-delty-bez-mori/


Přírodopis  

Dle zaslané prezentace – na e-maily žáků – téma:  Dýchací soustava člověka - do sešitu vytvořit zápis 

– přepsat to, co je v prezentaci červeným písmem, prohlédnout obrázky, video. Na konci prezentace 

nepřehlédnout zadání samostatné práce (vypracovat do sešitu). 

Volba povolání 

Dle zaslané upravené prezentace – na e-maily žáků – zkontrolovat DÚ, dopsat zápis Obchodní 

společnosti.  

 

Občanská a rodinná výchova 

Hospodaření 

 

 

Neomezené potřeby ve světě omezených zdrojů  /str.47 -48/, Bez peněz do obchodu nelez /str.49 /, 

Výpisky - Shrnutí,  podívej se na dokument Historie peněz a platidel.  

 

Každý člověk potřebuje něco jiného. Základní potřeby jsou pro všechny společné. K uspokojování 

potřeb užíváme různých služeb a zboží. 

Odvětví můžeme dělit na výrobní a nevýrobní. 

 

úkol str. 47- pyramida 

 

Fyziologické potřeby - jídlo, spánek, hygiena 

Společenské potřeby - láska, přátelství 

Potřeba seberealizace -vzdělání, kulturní vyžití 

 

úkol str.48 - Zkus rozhodnout... 

Statky - chleba,auto, voda 

Služby - kino, zájezd, kadeřník 

 

Zjisti v dostupných zdrojích / str.47/ 

Abraham Malow - viz. Osobnosti 

 

Str. 47 -Zkus odhadnout,co jsou statky volné a vzácné ?       Odpovědi / Volné - vzduch, písek na 

poušti atd./,  /  Vzácné - potraviny, výrobky,  čím jsou vzácnější,tím jsme za ně více ochotni zaplatit. 

 

 

Jak rozumíš slovu produktivita? / Slovník spisovného jazyka 

českého: http://ssjc.cas.cz/search.php?db=ssjc/, ...Najdi pojem barter? 

 

 

http://ssjc.cas.cz/search.php?db=ssjc/


Matematika  

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 

 
 

Výše přiložená správná řešení i s postupem minulého zadání jsou pro vás. Zkontrolujte si svá řešení, 

případné chyby opravte. Takto je dostanete každý týden. Doporučuji důrazně příklady nového 

zadání samostatně spočítat, ne je jen za týden „obkreslit“.  Správná řešení a postupy jsou pro vaši 

kontrolu, abyste věděli, kde děláte chyby a zda postupujete správně. Paní zástupkyně předpokládá, 

stejně tak jako já, že látku budete umět, i když se učíte samostatně. 

 

 

Výklad: Náročnější úpravy a zápis slovních zadání pomocí celistvých výrazů (str. 129) 

 

Někdy lze na součin rozložit i složitější celistvé výrazy. Opět budeme používat vzorce a vytýkání. 

Neplatí zde pravidlo o vytýkání před použitím vzorců. Důležitá je zde zkušenost – počet 

propočítaných příkladů a pamětní znalost vzorců kvůli dobré představě kam směřuji. 

 

Př. 

m2 - 2mn  + n2 – p2 = (m – n)2 – p2 = (m – n – p).(m – n + p) 

Nejprve jsme pro m2 - 2mn  + n2 použili vzorec: a2 – 2ab  + b2 = (a – b)2 

Ve druhé úpravě jsme použili vzorec: a2 -  b2 = (a – b).(a + b), kde a = (m – n),  b = p  

Př. 

Členy ve výrazech mohou být i různě „přeházeny“. Stačí je !!!i se znaménky!!! „přeskládat“. 

m2 – p2 + n2 - 2mn  = m2 - 2mn  + n2 – p2 = (m – n)2 – p2 = (m – n – p).(m – n + p) 

Př. 

Často také využíváme vytýkaní znaménka mínus před závorku. 

-m2 + 2mn  - n2 + p2 = -(m2 - 2mn  + n2) + p2 = p2 - (m2 - 2mn  + n2) = p2 – (m – n)2 = 

(p – m + n).(p + m - n) 

 

Vytkli jsme mínus před závorku. 

„Přeskládali“ jsme. 



Pro m2 - 2mn  + n2 jsme použili vzorec: a2 – 2ab  + b2 = (a – b)2 

Použili jsme vzorec: a2 -  b2 = (a – b).(a + b), kde a =p,  b = (m – n) 

Pozor na znaménka v prvním členu výsledku. -(m – n) = -m + n 

  

 

Při řešení slovních úloh celistvým výrazem není naším cílem konkrétní číslo jako výsledek, ale 

samotný výraz s proměnnou, kterou si lze libovolně volit a do výrazu doplnit. Toto využíváme u 

úloh, kde nemáme dostatek informací k dosažení číselného výsledku. Tedy víme jen některé 

informace a souvislosti. Př. Vím, jak stoupala a klesala teplota, ale nevím z jaké hodnoty. Vím celkový 

počet vagonů vlaku, ale nevím, kolik tam bylo kterých. 

Snažíme se vždy použít co nejméně proměnných (písmen). 

Návodné úlohy k úlohám ze str. 129 

Př. 

Vlak má 65 vagonů. Některé uvezou 15 tun a některé 25 tun. Vyjádři výrazem, kolik tun vlak uveze. 

 

počet vagonů na 15 tun…………x 

počet vagonů na 25 tun…………65 – x (Jsou to ty zbylé do 65ti.) 

tuny, které uvezou vagony na 15 tun………..15x 

tuny, které uvezou vagony na 25 tun………..25.(65 – x)             

15x + 25.(65 – x) = 15x + 1625 – 25x = 1625 – 10x  

(Vyjádřili jsme, kolik tun vlak uveze v závislosti na počtu připojených patnáctitunových vagonů.) 

 

Př. 

Jedničku dostalo x žáků, dvojku o 7 více, trojku o 1 více, čtyřku o 1 méně, pětku o 3 méně. Vyjádři 

pomocí výrazu průměrnou známku.  

 

AP = součet hodnot : počet hodnot 

 

 počet hodnota 

jedničky x 1.x 

dvojky x + 7 2.(x + 7) 

trojky x + 1 3.(x + 1) 

čtyřky x – 1  4.(x – 1) 

pětky x – 3  5.(x – 3) 

 

x + x + 7 + x + 1 + x – 1 + x – 3 = 5x +4 

 

1.x + 2.(x + 7) + 3.(x + 1) + 4.(x – 1) + 5.(x – 3) = 1x + 2x + 14 + 3x + 3 + 4x – 4 + 5x – 15 = 15x -2 

 

AP = (15x – 2):(5x + 4) 

(Vyjádřili jsme průměrnou známku v závislosti na počtu jedničkářů ve třídě.) 

 



Cvičení: pracovní sešit str. 129 – 132 

 

 

 

Fyzika  

 

Výklad: 

Viz minulý týden. 

Ve vašem věku předpokládám schopnost samostatných výpisků. Pro jistotu uvádím svou představu 

z minulého týdne:  

 

Zápis: 

Vlnění 
Vlnění je jev, kdy se následkem kmitavého pohybu začne pohyb šířit prostředím př. vlna na vodě, 

vlnění lana, zvuk… 

 

        vlnová délka 

 
    kmitavý pohyb 

 

př. Do vody hodíme kámen - vlna na vodě 

 

Voda v místě dopadu kmitá na místě shora dolů a zpět. Molekuly vody třením rozkmitají molekuly 

sousední. Na hladině se tedy začnou šířit vlny do všech směrů od místa kmitání. 

 

Vlnová délka  je veličina popisující vlnění: značka λ jednotka m metr. 

 je vzdálenost sousedních hřbetů (vrcholů) vln. 

 

Rychlost šíření vlnění závisí na frekvenci kmitání a vlnové délce. 

 

vlnová délka: λ [m] metr 

frekvence: f  [Hz] Hertz 

rychlost šíření vlny :  v [m/s]   v =  λ . f 

 λ = v : f 

 f =v : λ 

 

Cvičení: Výpočet rychlosti šíření vlny, vlnové délky 

 



Spočítej: 

1. Do vody hodíme kámen. Na hladině se vytvoří vlnky, které směrem shora dolů a zpět kmitají 

s frekvencí 4 Hz (čtyřikrát za 1s). Vzdálenost sousedních hřbetů vlnek je 20 cm. Spočítej rychlost 

šíření vlnek po vodní hladině. Převeď výsledek z m/s na km/h. 

 

Promysli, čím může být, že se vlnky vůbec mohou šířit. 

 

2. Ve vzduchu se zvuk šíří rychlostí 340 m/s. Při tom nejhlubší tóny, které jsme schopni slyšet, mají 

frekvenci 20 Hz a nejvyšší tóny, které jsme schopni slyšet, mají frekvenci 20 000 Hz. Spočítej 

vlnové délky nejhlubších a nejvyšších tónů, které jsme schopni slyšet. 

 

Promysli, čím může být, že se zvuk vůbec může šířit. 

 

3. Radiový, televizní a podobná vysílání se ve vzduchu šíří rychlostí světla. Rychlost světla je 

300 000 000 m/s. Spočítej vlnovou délku vysílání Rádia 1, které vysílá na frekvenci 91,9 MHz. 

 


