
Učivo 30. 3. – 3. 4. 
 

Český jazyk 

Nejdříve Vás všechny mooooc zdravím. Už se mi po Vás i stýská. Nikdo mě neobtěžuje rádoby vtipnými řečmi 
(Kevin, Dan, nikdo nemá výmluvy- Martin, nikdo si nebrblá pod vousy – Filip, nikdo nedělá binec – spolek Erný, nikoho 
nenutím mluvit hlasitě- Iva, Anežka, nikdo nezmatkuje – Fanda, nikdo neříká – nevím – Tomáš, nikomu nevysvětluji, jak 
to mělo být – Štěpán, Anežka K., nikdo nemá v místnosti kulicha- Lukáš, nikdo se neválí po lavici – Honza M., nikdo 
nerozvíjí debaty na téma 2. světová – Honza M., NIKDO MĚ SLUŠNĚ NEPODĚKUJE – Jirka, nikdo neopisuje – Matouš a 
další, nikdo mně nenosí pomůcky – Evka, Nikča, Anička, Kačka, nikdo nediskutuje – Soňa, nikoho nebolí hlava – Kačka 
N., nikdo si nervózně neposouvá brýle a nenosí v pořádku zadané úkoly – Štěpán H. nikdo mi neříká, k čemu je čj dobrá 
a že mě miluje - Jarda atd……. 

Na koho jsem zapomněla, to neznamená, že bych nevzpomínala, ale už mi ten pán asi sedí za krkem! Zkrátka nic 
není, jak bývávalo, ale musíme to s humorem zvládnout!!! Pokud vymyslíte cokoli na tuto  situaci - říkanku, text, video, 
můžete zaslat, budu ráda! 

!!!Info především pro studenty – trénovat testy Scio - jsou zdarma, pokud budete mít nějaký problém, stačí se mi 
ozvat!!! Platí i pro nestudenty!  Píli a humoru zdar!!!!! 

 

Český jazyk  

!!!Kontrola cvičení – učebnice cv. 4, str. 58 hodnocení 0- 1 ch =1 , 2- 3ch = 2, 4-5 ch =3 6-8ch=4 

SHODA                    ŘÍZENOST                 PŘIMYKÁNÍ 

visutézahrady    socha boha     pyramida na obrázku 

řecký umělec    přizdobil roucho    hustě byly osázeny 

z tehdejších divů   chrám postavil     částečně pokryt 

sloupy lemovaly   vytesali nápisy     vybudovány ve starověku 

v třetím století    pověsti o stavbě     úplně zničena 

král vystavěl         postupně vznikaly 

          krutě bičováni 

!!!Kontrola cvičení – učebnice str. 58/ cv. 6 

Celkem rovnoměrně =pu míry, mění se málo =pu míry, jsou v oblastech = pu místa, mimořádně chladné=pu míry, 
nezměrně hustým = pu míry, gravitačně zhrouceným = puz,tak silné= puz, z něj nemůže uniknout ´= pum, nejsou ve 
vesmíru = pum, ……klesá v důsledku´pu příčiny,  

 

Nové zadání 30.3. – 3.4.  

Český jazyk 

1.a) Učebnice str. 60/ cv. 10 doplněný text zaslat na mail!!! 

b) přečíst tabulku str. 61, zápis do školního sešitu! 

2. PS str.25/ cv.1,2,4- nejdříve zopakovat učivo o přívlastku ( pks – např.  hezký den pks je vyjádřen příd. Jm. , 
zájmenem, číslovkou, pkn- dům z cihel( je vyjádřen podst. Jm.) 

3. Průběžně trénovat pravopis, skladbu – online 

4. !!!!Pro studenty – testy k přijímačkám SCIO online zdarma !!!Tak makat!!!Případné dotazy mobilem, mailem    

Sloh 

1)PS str.49/ cv. 3,4  - nejdříve zopakovat funkční styly viz tabulka PSstr. 8 zelená 

2)Promyslet nanečisto úvahu – Co dobrého a špatného mi přinesla současná situace ( koronavir …) 

a) prostudovat znaky úvahy 



Literární výchova 

1)PETR  BEZRUČ –zápis do lit. seš.!!!a 

a) přečíst ukázku básně Červený květ 

b) Zapsat do lit. seš. A zodpovědět písemně a) počet slok b) druh rýmu c) co je  distich d) příklad básnického přívlastku 
e) příklad metafory, personifikace  

2) Dlouhodobý úkol Vytvořit prezentaci  -  současný autor a stěžejní dílo !!!!! 

POKUD NEMÁTE ZADANÉ ÚKOLY ZASÍLAT, POČÍTEJTE S TÍM,ŽE BUDOU VE ŠKOLE KONTROLOVÁNY!!! Takže vše 
uschovat!!!! 

Úkoly splněny =1   nesplněny =5 

K ÚKOLŮM Z LV 

 

 



ŘEŠENÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ ČJ 

 

 

 



Fyzika 

 
Najdi na internetu dokument nebo stačí i informace o některé z havárií jaderných elektráren na světě. Napiš stručně 
v několika řádcích, jak k ní došlo a jaké měla následky. 
Budu rád, když si vyberete jiné než notoricky známé havárie v Černobylu a Fukušimě. Následky nemusí být nutně 
obrovské, nehledejte senzace. Spíše se zamyslete nad důsledky pro konkrétní lidi, kteří byli buď přímo havárii přítomni, 
nebo třeba jen bydleli v okolí. 
 

Zeměpis - Doprava 

Světová námořní doprava.  /s. 92-93/ 
Vzhledem ke globálnímu propojování světa neustále vzrůstá výkon světové osobní letecké a světové námořní dopravy. 
Pojem revitalizace na s. 92.   Revitalizace, oživení chátrajících přístavních čtvrtí. Obyvatelům přístavů přináší nabídku 
zaměstnání, zlepšení životního prostředí, nabídku zaměstnání, oživení cestovního ruchu. 
Odpovědi na otázky s. 93  
1. Světová letecká doprava získává na výkonech díky moderním letadlům, která přepraví najednou velké množství 
pasažérů, dále díky cenové dostupnosti. Námořní doprava -především nerovnoměrné rozložení nerostných surovin. 
2. Viz revitalizace. 
3. Dopady. Letecká doprava - znečišťování prostředí, námořní - havárie tankerů. 
Zdroj mapy a grafu na s. 91, IATA 
 

Anglický jazyk (p. u. Burdová) 

Milí rodiče a žáci, 
všechny vás zdravím a chtěla jsem pochválit ty, kteří spolupracují, slovy dva. 
Vím, že se potýkáte se spoustou problémů a přípravou na přijímací řízení. 
Dala jsem k dispozici svůj e-mail, na který mi žáci mohou psát, posílat svoje práce a být spolu v kontaktu. Ještě den, 
před uzavřením škol, jsem dala žákům alespoň okopírované výsledky k PS, lekce 5. Postupně zadávám další práci, a 
když alespoň někdo něco pošle, tak se snažím mu trochu pomoci s vysvětlením po mailu, posíláním správných výsledků 
a možností konzultace po telefonu, který mu zašlu. Vím, že v této třídě je pár šikovných, kteří nepotřebují velkou 
pomoc, ale na druhé straně jsou zde žáci, kteří potřebují bližší vysvětlení. 
Zatím vidím malou odezvu od deváťáků. Snad nejsou všichni nemocní!  
Stačí alespoň napsat, jsem nemocný, mám takové a takové problémy, nemám telefon, abych vyfotil svou práci, atd.  
Jedná se o zachování minimální SLUŠNOSTI. 
Takže, kdo mi pošle vypracovaná cvičení, a vidím snahu, píšu jim jedničky, kdo nespolupracuje, píšu nedostatečné. Po 
návratu do školy, budeme látku dovysvětlovat, kontrolovat a opakovat. 
 
Po 30. 3. 
https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 
Toto je link na procvičování cvičení z učebnice PE 4 4. edice 
Učebnice str.64, PS str.84 slovní zásoba CULTURE 
Přečíst a přeložit AUSTRALIA a vypracovat cv.2 , 3a, 3b písemně do sešitů a poslat na mail:  

vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 
Út 31. 3. 
PS str. 51 cv. 4,5 
PS str. 52 cv. 1,2 
PS str. 53 cv.4,5, I CAN 

Čt 2. 4. 
Učebnice str. 66 cv1 Text přepsat ČITELNĚ do velkého sešitu a POSLAT na můj mail 
Str.66 cv.2 a  opět přepsat do sešitu a poslat 
Str.66 cv. 3 opět přepsat a poslat na mail: vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 
 
https://www.youtube.com/watch?v=efiDnHS3fzk 
Poslechni si píseň MERCY MERCY ME / THE ECOLOGY SONG/ můžeš i jiné verze slova jsou v učebnici str. 67 
 

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz
mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=efiDnHS3fzk


Anglický jazyk (p. u.Pulcová) 

 
1. Kontrola minulého zadání: 

 
a)  Coldplay – The Scientist 

Rozkazovací způsob vyznačen zeleně 
Průběhové časy označeny modře (poznámka: Tvary označené fialově jsou sice „ingové“ tvary, ale nejsou 
spojeny s tvarem slovesa to be, takže jde o gerundia, v češtině podstatná jména slovesná – např. běhání.)  

 
Come up to meet you, tell you I'm sorry 
You don't know how lovely you are 
 
I had to find you 
Tell you I need you 
Tell you I set you apart 
 
Tell me your secrets 
And ask me your questions 
Oh, let's go back to the start 
 
Running in circles 
Coming up tails 
Heads on a science apart 
 
Nobody said it was easy 
It's such a shame for us to part 
Nobody said it was easy 
No one ever said it would be this hard 
 
Oh, take me back to the start. 
 
I was just guessing 
At numbers and figures 
Pulling the puzzles apart 
 
Questions of science 
Science and progress 
Don't speak as loud as my heart 
 
Tell me you love me 
Come back and haunt me 
Oh, and I rush to the start 
 
Running in circles 
Chasing our tails 
Coming back as we are 
 
Nobody said it was easy 
Oh, it's such a shame for us to part 
Nobody said it was easy 
No one ever said it would be so hard 
 
I'm going back to the start 
 
 
 
 



b) Kontrola učebnice str.50/cv.2: 
1 Friday 
2 a ham salad 
3 the cup and saucer 
4 at Wimbledon 
5 strawberries 
6 expensive 
7 parents 
8 Andy 
 

c) Kontrola pracovního sešitu: 
•38/1 
2 - bored, boring 
3 - embarrassing, embarrased 
4 - interesting, interested 
5 - excited, exciting 
6 -  frightening, frightened 
7 - tired, tiring 
8 - annoyed, annoying 
 
•38/3 

Across Down 

4 warm 1 bright 

5 interesting 2 crooked 

7 careless 3 unfriendly 

8 relaxed 6 narrow 

9 worst 10 tired 

11 gentle  

12 bored  

 
•40/1 

2 manager 10 drops 

3 an order 11 company 

4 surprised 12 tournament 

5 customer 13 expensive 

6 cup 14 parents 

7 glass 15 mistake 

8 order 16 afternoon 

9 Wimbledon 17 fault 

 
 
 
 
• 40/2 
1) 2 – on bussines 

3 – hello to them 
2) 4 – couldn´t afford 

5 – suppose so 
3) 6 – all your fault 

7 – Here´s 
4) 8 – it was a mistake  

9 – careful  
2. Vypracovat do školního sešitu: 

•Kladné rozkazovací věty z písníčky The Scientist převeďte do záporu (tzn. zákaz – go! → don´t go!). 
•Ze záporných rozkazovacích vět udělejte věty kladné (don´t go!  → go!). 
•Pozor! Let´s je také rozkazovací způsob (zde najdete více: https://www.helpforenglish.cz/article/2007010501-
rozkazovaci-zpusob-v-anglictine) 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007010501-rozkazovaci-zpusob-v-anglictine
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010501-rozkazovaci-zpusob-v-anglictine


 
3. Vypracujte test: 

 

4. Pro pobavení i poučení. Pozor na tato videa navážeme příští týden. 

https://www.youtube.com/watch?v=7rp3Zy01Fes 

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

https://www.youtube.com/watch?v=AeOV5A4839E 

 

Myslím na vás, mějte se hezky.  Těším se, že až se konečně uvidíme zase ve škole, budu vám moct všem dát 
jedničky za pečlivou domácí práci, kterou mi předložíte ke kontrole. See you next time.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rp3Zy01Fes
https://www.youtube.com/watch?v=VwFaZCrtBWg
https://www.youtube.com/watch?v=AeOV5A4839E


Přírodopis  

1. hodina: Dle zaslané prezentace – na e-maily žáků – prostudovat téma:  Genetika – úvod – hlavně to, co je 
v prezentaci červeným písmem, prohlédnout obrázky. V týdnu zašlu zvukový komentář k tématu. 

2. hodina: Vypracovat následující pracovní list a do pátku 3. 4. poslat (word/pdf/foto) na e-mail:  

prirodopisdp@seznam.cz . 

 

Opakování – pracovní list: EVOLUCE 

1. Vysvětli pojmy: 

a)evoluce: 

b)přirozený výběr: 

c)adaptace: 

d)epigenetika: 

e)nomenklatura: 

 

2. Označ pomocí písmen, se kterým evolučním biologem tvrzení souvisí. 

A= Carl Linné               B= Jean Babtiste Lamarck             C= Charles Darwin           D= Richard Dawkin 

 
teorie sobeckého genu přírodní výběr 
 
adaptace předávány potomkům neměnnost druhů 
 
předevoluční myšlení lépe adaptovaní jedinci přežívají   
 
lamarkismus zavedení systematického názvosloví 
 
darwinismus kniha O původu druhů 
 
hybateli evoluce jsou geny přenos co nejvíce kopií genu do další generace 
 
 

3. Vysvětli rozdíl mezi konvergentními a divergentními znaky a od každého uveď jeden příklad. 

 

 

 

4. V minulých zadáních (pracovním listu a videu) jsi poznal/a jednoho z nejvýznamnějších českých evolučních 
biologů. Jak se jmenuje? Napiš o něm alespoň tři informace, které souvisí s jeho prací (čím se zabývá, jaký názor 
má na evoluci, jaké knihy napsal atd.). 

 

 

 

mailto:prirodopisdp@seznam.cz


Chemie  

1. hodina  
1) Přečti si v učebnici 94-95 
2) Zápis do sešitu: 
Hnojiva 
Rostliny potřebují – C,N,P,K,Ca,Mg, S, Fe 
A stopové prvky – B ,Zn, Cu,Co,Mn ,Mo 
Jednosložková hnojiva 
Dusíkatá hnojiva – ledek, močovina (vzorce doplň z učebnice) 
Fosforečná hnojiva – superfosfát, amofos 
Draselná hnojiva – chlorid draselný, síran draselný  (vzorce doplň z učebnice) 
Vícesložková hnojiva – levofert, cererit 

- Hnojení pokojových a zahradních rostlin 
Pesticidy – hubení škůdců a nežádoucích organismů (houby, plísně) 
Insekticidy – hmyz – biolit, raid 
Herbicidy – plevel 
Fungicidy – houby, plísně 
Rodenticidy – myši, potkani 
2. hodina 
Podívejte se na video: 
Jak se vyhnout pesticidům v jídle 
https://www.youtube.com/watch?v=6Wwq9u29NUM 
 

Občanská a rodinná výchova 

1. hodina 
1) Přečti si v učebnici:  Rodina - strana 78-81 
2. hodina 
Zápis do sešitu: 
Rodina 

- Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí, podpora a pomoc 
- Manželství – svazek muže a ženy  
- Registrované partnerství – společné prohlášení osob stejného pohlaví před matričním úřadem 
- Manželé – rovné povinnosti a práva, vznik společného jmění – majetek patří oběma společně – vyjma – dary, 

dědictví, osobní věci 
- Možnost předmanželské smlouvy – úprava majetku v manželství 

 

Německý jazyk (p. u. Beránková)  

Herzliche Grusse!!! 
1. hodina 
AH – str.21/ celá doplnit !! předložky se 3. pádem, předložky se 4. pádem!! 
2. hodina  
Překlad – str..60/cv.22!!! zaslat mailem!!! 
3.hodina – učebnice str.60/ cv. 21  písemně do sešitu 
!!!trénovat slovíčka – možno si chystat osmisměrky na danou slovní zásobu!!! 

 

Německý jazyk (p. u.  Zimmermannová)  

- vyplnit kvíz na kahoot https://create.kahoot.it/share/enter-kahoot-title/167611cc-ff8c-499a-b136-e81a3baac736 
- vyplnit pracovní list na procvičení časování sloves (zadán v Google Classroom)  
- učebnice strana 106/24 - přeložit do sešitu 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wwq9u29NUM
https://email.tiscali.cz/redir?hashId=16a34a8caa86fb160a9aee691b64ca22&url=https%3A%2F%2Fcreate.kahoot.it%2Fshare%2Fenter-kahoot-title%2F167611cc-ff8c-499a-b136-e81a3baac736


Matematika  

 
 



 
Opakování: pracovní sešit 168 – 172  
Následný text je jen pro zopakování. Nemusíte jej zapisovat. Řešení úloh dostanete opět s příštím zadáním. Výsledky a 
návody tentokrát neuvádím, příklady jsou jednoduché – je to sedmá třída. 
 
Poměr: zapisujeme   a : b (á ku bé) 
Číslům a, b říkáme členy poměru. 
Převrácený poměr (k danému poměru) je poměr, který má „přehozeny“ členy poměru. 
 Tedy převrácený poměr k poměru 5 : 4 je poměr 4: 5. 
Postupný poměr je poměr, který má více než dva členy.  Př. 3 : 8 : 5 
 (Z logiky věci k postupnému poměru převrácený zapsat nelze.) 
Poměr můžeme libovolně upravovat násobením a dělením jeho členů stejným nenulovým číslem. 
(Stejně jako můžeme krátit nebo rozšiřovat zlomky.) 

Př. 50 : 15 = 10 : 3 (dělili jsme 5)     0,5  :  0,8 = 5  :  8   (násobili jsme 10)   
 

 
  
 

 
  

  

  
  
  

  
       

 
Poměr je jiný pohled na dělení, můžeme jej tedy zapsat pomocí zlomku, který je také jiný zápis dělení. 
 

Př.      
 

 
 

Rozdělování v daném poměru znamená rozdělit číslo na části. 
Př. Rozdělte 180 Kč Petrovi a Daně v poměru 5 : 4 
 Spočítáme celkový „počet dílků“, na který máme číslo 180 rozdělit  5+4=9 
 Spočítáme, kolik Kč je jeden „dílek“. 180:9=20 Kč 
 P : D = 5 :  4 Petr dostane 5 dílků, tedy 5.20=100 Kč, Dana 4 dílky, tedy 4.20=80 Kč. 
Změna čísla v daném poměru znamená číslo zvětšit, nebo zmenšit. 
 Zmenšení nastane v případě, že a<b;     Př.  a : b = 3 : 8 
 Zvětšení nastane v případě, že a>b; Př.  a : b = 5 : 4 
Př. změňte číslo 280 v poměru 4:7. Znamená číslo 280 4krát zvětšit a zároveň 7krát zmenšit. 
  Tedy jednoduše: 280 . 4 : 7 = 160 
Spojování více poměrů v postupný poměr. 



Využijeme možnost poměry libovolně krátit, či rozšiřovat. Tedy převedeme je na takový tvar, aby společná veličina 
v obou poměrech byla vyjádřena stejnou číselnou hodnotou. 
 
Př. Ve sklepě jsou jablka, hrušky a broskve. Jablka a hrušky jsou v poměru 4 : 3. Hrušky a broskve jsou v poměru 5: 2. 
V jakém poměru jsou všechny tři druhy ovoce dohromady? V jakém poměru jsou jablka a broskve? 
 
 J : H : B 
 4 : 3   U hrušek potřebujeme stejné číslo. Horní poměr tedy vynásobíme  
   5 : 2 pěti a spodní poměr vynásobíme třemi. 
 20 : 15   
   15 : 6 
 20 : 15 : 6 J : H : B = 20 : 15 : 6 
      J : B = 20 : 6 = 10 : 3 
 

Ještě jsme nedělali příklady, kdy známe poměr a číselnou hodnotu některé jeho části.  Postupovat budeme obdobně 
jako při rozdělování čísla v daném poměru. 

 

Př.:  Kolik g hladké mouky přidáme do 600 g polohrubé mouky, máme li je smíchat v poměru 3 : 5? 

 H : P = 3 : 5 Polohrubé mouky máme 600 g, které tvoří 5 dílků. 
        Jeden dílek je tedy 600 : 5 = 120 g. 
        Hladké mouky máme dát 3 dílky, tedy 3 . 120 = 360 g. 
 
 
Přímá, nepřímá úměrnost - trojčlenka 
 
Přímá úměrnost je závislost dvou veličin, kdy platí: Kolikrát zvětšíme (zmenšíme) jednu veličinu, tolikrát se zvětší 
(zmenší) druhá veličina. 
Vzorec přímé úměrnosti:   y = k . x   (k se nesmí rovnat nule.) 

 
Nepřímá úměrnost je závislost dvou veličin, kdy platí: Kolikrát zvětšíme (zmenšíme) jednu veličinu, tolikrát se zmenší 
(zvětší) druhá veličina. 
Vzorec přímé úměrnosti:   y = k : x   (k se nesmí rovnat nule.) 

 
trojčlenka – jednoduchý postup řešení úloh na p. ú, n. ú, 
 
př. 7 kopáčů vykope 2000 m. Kolik potřebujeme kopáčů na vykopání 3600 m?  p. ú 
7 kopáčů ............................... 2250 m 
x kopáčů ............................... 3600 m      (Násobíme křížem.) 
       7.3600 = 2250x 
       25 200 = 2250x 
                 x = 10 
 
př. 7 kopáčů udělá práci za 20 hodin. Kolik potřebujeme kopáčů, aby práci udělali za 35 hodin?  n. ú 
7 kopáčů ............................... 20 hod 
x kopáčů ............................... 35 hod     (Násobíme po řádcích.) 
       7.20  =  35x 
       140   =  35x 
              x = 4 
 
Osová, středová souměrnost  
 
Osová – zobrazení podle přímky (osy) rýsujeme kolmice na osu a na ně přenášíme zobrazované body pomocí kružítka. 
Vzdálenost vzoru od osy je stejná jako vzdálenost obrazu. 
Středová – zobrazení podle bodu (středu) rýsujeme přímky středem a na ně přenášíme zobrazované body pomocí 
kružítka. Vzdálenost vzoru od středu je stejná jako vzdálenost obrazu. 
 



Dějepis  

 

Československo po 2. světové válce – do konce tohoto týdne   

Učebnice strana 84-88, pracovní sešit vše do strany 40 – vyhledat samostatně doplnit 

Pročíst obrázky. U některých je úkol. Ten napíšete (na PC nebo na papír a pošlete mi ho).  

 

 



 

 


