
Angličtina – Burdová 

Po 25.05. 

Připomínám test v ALFOVI 25.05.-26.05. a můžeš ho spustit pouze 1x. 

1/ Doplň si v PS str. 53 

2/ Zkontroluj si, jestli máš vypracovaná cvičení v PS od str. 44 do str.53 

3/ Slovní zásoba, celá lekce 5 

4/ Projdi si v ALFOVI i PROCVIČOVÁNÍ, něco z toho budete mít i jako test se spuštěním pouze 1x 

Út 26.05. 

1/Učebnice str. 65 cv. 1 a, doplň text How can you stay safe online? Pomocí slov v rámečku. 

2/ Poslechni si text a zkontroluj na tomto linku 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz 

3/ poslechni si ještě cv. 2a, zkus si odpovědět a to samé ještě 2b 

4/ cv.3 

5/ Přelož si text 

Pá 29.05. 

1/Učebnice str. 66 cv.1 a, doplň slovesa a napiš si písmenko obrázku k číslici 

1 b – do sešitu si napiš past participle sloves v rámečku. Zkontroluj si v PS na obálce uvnitř. 

2/ Opakuj si triády sloves z PS na obálce 

3/ učebnice str.66 cv. 4 

4/ str.67 cv.1 Poslechni si píseň WE ARE THE CHAMPIONS a vyber správná slova z uvedených dvojic.  

5/ Poslechni si verzi bez psaného textu a zkus správně vybrat slova 

https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY 

6/ Poslechni si další link a zkontroluj si jestli jsi byl úspěšný 

https://www.youtube.com/watch?v=84E8MWZwb7Q 

 

 

 
 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz
https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY
https://www.youtube.com/watch?v=84E8MWZwb7Q


Angličtina – Pulcová 
 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•68/1 
a) 
1 – thirsty 
2 – bored 
3 – hot 
4 – tired 
5 – knee 
6 - back 
7–a cold 
8–a spot 
9–a sore throat 
10 – sore eyes 
11 – toothache 
c) 
b – She´s got toohache. 
c – She feels sick. 
d – His knee hurts 
e – She is tired. 
f – His back hurts. 
g – She´s got a cold. 
h – His ear hurts. 
i – He´s got a sore throat. 
j – She´s hungry. 
k – She´s got a spot. 
l – He´s cold. 
 
•68/3 a) 
1 – matter 
2 – headache 
3 – TV 
4 – armchairs 
5 – see 
6 – glasses 
7 – need 
8 – silly 
9 – eye 
10 – cool 
 
B) V pracovním sešitě na str. 79 pozorně prostudujte gramatiku 6.1 Should /shouldn´t, 6.2 
Must/mustn´t, 6.3 Mustn´t / don´t have to. 
 
C) V pracovním sešitě vypracujte: 
54/1,2,3 
55/5 
56/1,2  
 
D) Nezapomeňte procvičovat slovní zásobu na ALFovi.  
V pátek 29. 5. bude na ALFOVI zadán TEST na známky (slovní zásoba této lekce). Test bude 
přístupný pouze v pátek!!! 



Občanská a rodinná výchova 
 
Právní vztahy / s. 64–65 / 
 

Právní vztahy jsou společenské vztahy, které jsou upraveny právními normami. Stát stanovuje, jak 

mají vypadat a dbá na jejich dodržování. 

Právním vztahem může být i kupní smlouva, peněžní půjčka, zápis na školu, uzavření manželství. 

Zatímco jiné společenské vztahy právo neupravuje, právní vztahy jsou právní především proto, že 

vždy reagují na právní předpisy. 

Úkol str. 65 – Urči účastníky a obsah…Prodejna obuvi, Pronájem bytu, Přijetí do zaměstnání 

Žádost o podporu – nezaměstnaná a stát, obsahem je povinnost státu platit za předem stanovených 

podmínek podporu v nezaměstnanosti 

Úkol str. 66 – které z těchto činností…… 

Nesmí si koupit alkohol, hrát na výherních automatech, sázet v sázkové kanceláři…. 

Právnické osoby mají obě způsobilosti / k právům a k povinnostem/ 

s. 65 – Co to jsou sociální dávky? 

Jinak sociální zabezpečení zmírňují sociální nerovnosti. 

Systém sociální podpory obsahuje tyto dávky: přídavek na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na 

bydlení, porodné, pohřebné 

s. 66 - Co znamená číslo……?? 

Napiš do sešitu. 

 
Dějepis 
 

Proměny Rakouska s. 82 

Období Bachova absolutismu 

Vládní reformy – počátky ústavního režimu, 1861 – vydání ústavy, habsburská monarchie se změnila 

v konstituční / ústavní monarchii/  

Vytvoření Rakouska – Uherska a jeho důsledky v Čechách 

1867 – Rakousko – uherské vyrovnání 

Dvě části Rakousko / Předlitavsko /, Uhersko / Zalitavsko/ 

Uspořádání – DUALISMUS až do r. 1918 



1867 – nová ústava – zajišťovala rovnost, svobodu, víru všem občanům 

Nezaručovala všem občanům volební právo / ŽENY NEVOLILY/ 

České země po r. 1867 

Odmítnutí dualismu – odchod poslanců ze sněmu, od r. 1868 pasivní odpor, tábory lidu, založení 

Národního divadla, kladné jevy – prosincová ústava – občanská práva a svobody – rozvoj českého a 

kulturního života / spolky/ 

Český politický a kulturní život v 60. -70. letech  

Strany – mladočeši, staročeši, významné osobnosti – F. Palacký, F. L. Rieger, J. a E. Grégrovi, postoj 

k dualismu – odmítnutí 

Položení základního kamene Národního divadla 16. května 1868 

Úkol: Vyber správné tvrzení 

Národ má v 19. st. dva znaky: jazyk/ průmysl a kulturu. V českých zemích to vedle kultury české byla 
také německá/slovenská. Češi chtěli mít vlastní divadlo a podařilo se jim je postavit v r. 1868 /1861. 
 
 

Literatura - 1 vyučovací hodina 

Po pauze, kdy jste měli hodně učiva z chemie budeme pokračovat v literatuře. 

Připravte se na test v alfovi téma: Meziválečná literatura – končí Karlem Poláčkem. Test pošlu asi 

příští týden. 

Zápis do sešitu: (pokračování meziválečné literatury v Čechách) 

Ivan Olbracht 

- Nedostudoval práva, novinář, za První republiky byl 2x vězněn, po roce 1948 pracoval na 

Ministerstvu informací a měl na starosti cenzuru a vyřazování nevhodných knih 

Román – Nikola Šuhaj loupežník (loupežník bohatým bral a chudým dával, nakonec byl dopaden a 

zabit, příběh se odehrává na Podkarpatské Rusi, podle skutečné postavy, vnuk Nikoli navštívil 

v devadesátých letech Česko, podle románu bylo i divadelní představení s písněmi – divadlo Husa na 

provázku) 

Biblické příběhy (zpracované příběhy z bible – určeno dětem) 

O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (zpracování bajek ze staré Indie) 

Karel Poláček 

- Voják v 1. světové válce, židovského původu, v novinách psal sloupky a soudičky, za 2. 

světové války v koncentračním táboře – tam zemřel 



Román – Muži v offsidu (popsány nesváry mezi fanoušky dvou fotbalových klubů, zfilmováno) 

Román – Bylo nás pět (dobrodružství malého kluka Petra Bajzy, která zažívá se svými kamarády, 

zfilmováno jako seriál) 

 

Chemie – 1. vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Aminokyseliny 

- Patří také mezi karboxylové kyseliny 

- Charakteristická skupina -NH2 

- Aminokyseliny vytvářejí molekuly bílkovin (základní stavební kámen všech bílkovin) 

Příklad: glycin – v potravinových doplňcích pro sportovce označen jako E640 

 

Estery 

Vznik esterů chemickou reakcí: alkohol+karboxylová kyselina=ester a voda (např. kyselina octová 

reaguje s etanolem a vzniká etylester kyseliny octové a voda) 

Esterifikace= chemická reakce, kdy vznikají estery 

Estery – nerozpustné ve vodě, rozpustné v rozpouštědlech (alkohol), jsou to vůně=voní 

Učebnice strana 106 – do sešitu si přepiš tabulku s estery a přečti si text k esterům) 

Glycerol+ kyselina palmitová (nebo stearová, olejová) = vznikají tuky, oleje, vosky – ty nevoní, ale jsou 

to také estery 

Známý také ester – kyselina acetylsalicylová – známe tuto sloučeninu jako – acylpyrin, aspirin, 

anopyrin (léky na snížení horečky) 

Chemie – 2. vyučovací hodina 

Nastuduj si v učebnici stranu 108–109. 

Zápis do sešitu: 

Soli karboxylových kyselin 

Příklady: 

Octan hlinitý – přikládá se z něj obklad třeba na výron kotníku 

Benzoan sodný – E221, konzervant je v limonádách, minerálkách, energetických nápojích 

Glutaman sodný – E621, zvýrazňovač chuti, čínské polévky v prášku, Podravka 



 

Přírodopis  

Alf – na základě článku z minulého zadání test Zajímavosti o lidském těle – vypracovat nejlépe do 

29.5. 

Dle zaslané prezentace (na e-maily žáků) téma: Etapy života člověka – přepsat zápis do sešitu. 

 

Němčina – Zimmermannová 

- procvičování v Alfovi, téma: 4. pád, modální slovesa (vše znovu procvičíme na online 

hodinách) 

 

Němčina – Beránková 

- procvičovat testy ALF zadání   Nj (i od p.u. Zimmermannové) 

Napiš správně, doplň a odešli mailem do 31.5.!!! (část A i B) 

a) Was hat Lukas auf dem Schreibtisch? 

BHGLUKASTUJHATOPCDEINENVCAUKULIZBAEINELPTRATASCHEGBFEINLOTRBUCHMOTREINE

MBCSCHEREROMAEINJIKLINEALMYHEINENOPISPITZERNOKAEINAVBHEFT.  

b) Doplň koncovky, předložky: 

1. Ich möch …… Deutsch   lern…………. 

2. Wir si…….  hier. 

3. Du sprich…… sehr gut Anglish. 

4. Er find……. Sport toll. 

5. Ich hab….    Ein…. Spitzer. 

6. Wie find……  du ein….   Rucksack? 

7. Brauch….    ihr ein…   Buch? 

8. Was muss…. Inge   mach……? 

9. Wir könn……… ein………. Ananassaft trink…………. 

10. Has……. du ………… Montag   ………….  17 Uhr Zeit?    

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis  

Na 2 hodiny tohoto týdne máme připraveno: 

1. Nová látka – Liberecký a Královehradecký kraj. 

2. Příprava krátké prezentace z již probraných krajů. 

S jakými kraji sousedí Liberecký a Královehradecký kraj? Kolik mají okresů a kolik ORP? 

Zápis do sešitu 1: 

Libereckýký kraj 

Liberecký kraj je svou rozlohou 3 163 km² nejmenší kraj ČR (kromě Prahy). Počet obyvatel 

(2019) 442 356. 

Krajské město Liberec. 

Reliéf a vodstvo 

Nejvyšším vrcholem je Kotel 1 435 mnm (Krkonoše), Jizerské hory (Smrk 1 124 mnm), 

Lužické hory, Ještědsko-kozákovský hřbet (Ještěd 1 012 mnm), Český ráj. 

Řeky: Jizera, Ploučnice, Lužická Nisa. 

Nejvetší vodní plocjou je Máchovo jezero (původně rybník).  



Okresy a SO ORP:  

 

Hospodářství: 

Významným odvětvím je sklářství. 

Textilní výroba má tradici v Liberci a Tanvaldu. V Liberci se též vyráběly nákladní 

automobily LIAZ. 

Význam cestovního ruchu. 

Přírodní a kulturní památky: 

Liberec – ZOO (bílí tygři, 1.ZOO u nás 1904), radnice 

Harrachov – sklářské muzeum, zimní sporty – skokanské můstky 

Jilemnice – hrabě Harrach – dovezl 1.lyže u nás 

Rovensko pod Troskami 

Kulturní památky, hrady, zámky: Bezděz, Frýdlant, Hrubý Rohozec, Lemberk, Zákupy, 

Sychrov, Trosky, Hrubá Skála, skalní hrad Sloup, rozhledna Horní Maxov, Štěpánka a další. 

NP Krkonoše (Mumavský vodopád), CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory (Luž, Klíč), 

přírodní památka Panská skála, CHKO Český ráj (Hruboskalsko, Trosky). 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=_GGJxtLL848 

Úkoly: Co je na obrázcích?  

Nápověda: Bezděz, Hrubá Skála, Panská skála, Trosky. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_GGJxtLL848


Zápis do sešitu 2: 

Královehradecký kraj 

Královehradecký kraj je svou rozlohou 4 759 km² 9. krajem ČR.                                        

Počet obyvatel (2019) 551 021. 

Krajské město Hradec Králové. 

 

Reliéf a vodstvo 

Nejvyšší vrchol je Sněžka - Krkonoše, Broumovská vrchovina, Orlické hoy (Velká Deštná), 

Česká tabule. 

Řeky: Labe, Úpa, Metuje, Divoká a Tichá Orlice, Cidlina. 

Vodní polchy: vodní nádrž Rozkoš, přehrada Les Království. 

Okresy a SO ORP: 



Hospodářství: 

Zemědělsky významné jsou nížinné oblasti, kde se kromě běžných plodin pěstuje ovoce. 

Hadec Kálové – Petrof, klavíry a pianina 

Trutnov – Kara (kožešiny), měřící technika, lněné tkaniny 

Náchod – Tepna (výroba tkanin) 

Hořčice – kpesníky, ubrusy 

Hostinné – tradice výroby papíru 

Broumov – textilní půmysl 

Cementárna Prachovice 

Vamberk – ruční výroba krajek 

Přírodní a kulturní památky: 

Jičín – pohádky – Rumcajs – pohádkový festival 

Babiččino údolí 

Málá vodní elektrárna Hučák 

Josefof u Jaroměře – pevnost 

Dvůr Králové - safari 

Hrady a zámky: Kost, Kuks, Hrádek u Nechranic, klášter v Broumově, Opočno, Častolovice, 

Karlova Koruna, Rychnov nad Kněžnou, Potštejn, Náchod 

NP Krkonoše (Sněžka, pramen Labe, Pančava, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Jánské 

Lázně), CHKO Orlické hory (Zemská brána, dělostřelecké tvrze), CHKO Český ráj, 

Prachovské skály, Adršpašské skály, Teplické skály, Broumovské stěny 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ 

Úkoly: Co je na obrázcích?  

Nápověda: Jánské Lázně, Kost, Pančava, Karlova Koruna, Kuks. 

Opakování a procvičování v programu Alf – www.ucimesehrave.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ
http://www.ucimesehrave.cz/


 
Matematika 
 

 



 

 



 
Délka kružnice, obvod kruhu, obsah kruhu (str. 187, 190) 
Kružnice je množina bodů, které mají od daného bodu – středu danou vzdálenost – poloměr. 
Kruh je množina bodů, které mají od daného bodu – středu danou nebo menší vzdálenost – poloměr. 
 
o = 2. π. r  r poloměr kružnice 
o = π. d d průměr kružnice 
 π Ludolfovo číslo – konstanta 3,14 
S = π. r2 

 

Cvičení: str. 187-191 
 
 



Fyzika 

Zapojování spotřebičů – rezistorů 
 
Spočítej celkový odpor jednotlivých zapojení. 
 

 R1 = 8 Ω  R2 = 6 Ω  
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