
Český jazyk 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 48/5,6 

Řešení pošlu na konci týdne 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Pracovní sešit 49/1,2,3,4 

Řešení pošlu na konci týdne 

Učebnice strana 98 – přečíst, udělat výpisky, naučit 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

1) Učíš se na test od Literatury konce 19. a začátku 20. století po Meziválečnou literaturu. 

Využíváš sešit a fotku s přehledem, který jsem poslala. Test bude tento týden. 

Zápis do sešitu: 

Meziválečná literatura 

- Tvorba poznamenána 1. sv. válkou 

- Nové umělecké směry – avantgarda + návrat k realismu 

- Díla ovlivněna hospodářskou krizí, nástupem fašismu 

- Díla se začínají zfilmovávat 

Německo 

Erich Maria Remarque 

- Byl jako voják v 1. sv. válce 

- Po nástupu nacismu – emigrace do USA 

Román – Na západní frontě klid – zážitky z bojů 

                 Nebe nezná vyvolených – z prostředí automobilových závodů 

Roman Rolland 

- Profesor dějin umění 

- Nobelovka za literaturu 

Novela – Petr a Lucie – láska mladých lidí na pozadí války 

Anglie 

George Bernard Shaw 

- Nobelova cena 

- Zakladatel moderního anglického dramatu 

Drama – Pygmalion – profesor Higgins uzavře s přítelem sázku, že naučí prostou květinářku Lízu 

mluvit spisovně a vybraně se chovat, zamilují se do sebe (zfilmováno) 

Sloh – 1 vyučovací hodina 



Pracovní sešit strana 64 

Řešení pošlu na konci týdne 

Chemie – 1. vyučovací hodina 

Učebnice strana 50-53 

Zápis do sešitu: 

Organické sloučeniny 

- Obsahují vždy uhlík a vodík 

- Živá příroda 

- Základem všech organických sloučenin je C 

Uhlík 

1) Tuha – grafit 

2) Diamant – 57 brusných plošek – briliant 

3) Fullereny (saze nají 60 uhlíků) 

- Vyrábějí se z grafitu laserem 

- Je z nich konstrukce formule 1 

4) Uhlí – až 95% uhlíku – v uhlí je také voda, síra, plyny, pryskyřice, písek, fosilní palivo 

a) Antracit – lesklý 

b) Černé uhlí 

c) Hnědé uhlí – 73% uhlíku 

5) Zemní plyn – metan (bacha výbuch), obsahuje C 

(svítiplyn – otrava plynem) – byl dříve v domácnostech, dnes zemní plyn 

Chemie – 2. vyučovací hodina 

Učebnice strana 54 – 55 

Zápis do sešitu: 

Alkany – jsou to sloučeniny – patří mezi uhlovodíky (obsahují C a H) 

Mají koncovku - an 

Napiš pod sebe do sloupečku ob jeden řádek (nauč se nazpaměť vyjmenovat za sebou) 

Metan 

Etan  

propan  

butan  

pentan  

hexan  

heptan  

oktan  



nonan  

dekan 

Ve čtvrtek hodina na zoomu – povinná – vysvětlení chemie – bez toho to nepochopíte!!!!!!. Na 

hodinu si vezměte sešity a pero na psaní do sešitu. 

 

Angličtina - Burdová 

Po 20.04. 

Připomínám testy v ALFOVI. Mají časové omezení a kdo nestihne, má smolíka. 

Vracíme se do učebnice str.58 

Měli jste si vypsat otázky z příběhu.  BYLY TO TYTO. 

1/ Have you ever played golf, Sweet Sue?        No, I haven´t. 

2/ Have you won any competitions?                  Yes, I have. 

3/ Has he climbed Mount Everest?                     No, he hasn´t. 

4/   Have you ever climbed a mountain?            No, I haven´t.                 

 

Ke každé otázce si napište krátkou odpověď, kterou jsem vám předepsala. 

V PS str. 78 najdete systém odpovědí. Tabulka 5.3 a tabulka 5.4 

Toto jsou úsečné, krátké odpovědi, kterými vlastně ukazuji, že se nechci moc bavit. 

Pokud chci sdělit více a podělit se o své zkušenosti nebo se chci něčím pochlubit, tak po krátké 

odpovědi ještě doplním spoustu informací. 

Ještě si nastudujte v PS str. 78 tabulku 5.5 

 

Takže, k otázce č. 1 je dobré ještě dodat přibližující informaci. 

Have you ever played golf, Sweet Sue?  No, I haven´t.  I have / I´ve / never played any sport. 

Slovo NEVER- nikdy 

PAMATUJTE, že anglická věta má 1 zápor. Můžeš říci – I have never  played……. 

nebo I have not played = I haven´t  played 

PS str. 47 cv. 1 

POKUD MÁŠ na čem přehrát CD, které máš vzadu v PS, tak si ho přehraj stopa1.20 

cv. 5 a podle poslechu si zaškrtni odpovědi. 

Pokud tu možnost nemáš, napiš alespoň otázky cv.5b 

 



Út 21.04. 

Učebnice str.59 cv.2 DOPLŇ 

Učebnice str. 59 cv. 6 

Vyber co jsi dělal  a co jsi nikdy nedělal. Máš tam vzory vět. 

NAPIŠ DO SEŠITU , VYFOŤ A POŠLI.  vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

Pá 24.04. 

PS str. 48 cv. 2,3 

PS str. 49 cv. 4,5 

PS si kontroluj podle klíče, který jsem vám poskytla v úkolech na školním webu. 

 

STÁLE SE SEZNAMUJEME  S PRESENT  PERFECT. 

ALF, ALF – HAF, HAF 

Připomínám. KAŽDÝ  ČTVRTEK   A ÚTERÝ JSOU  ON-LINE  KONZULTACE.  

 

 

ORV  

Není cena jako cena / s.50 -52/ 

Cena konkrétního zboží nebo služby se určuje na trhu. Ve výsledné ceně jsou 

Započteny náklady, aby cena mohla vzniknout. Důležitý je také zisk, tedy výdělek prodávajícího. 

K prodeji nás láká reklama. Na které smysly reklama působí? Co myslíš? 

Odpovídej si na otázky na str. 51 písemně do sešitu.!! 

Peníze nerostou na stromech / str.53 - 54/ přečíst úvodní článek 

K tomu, abychom mohli uspokojovat své potřeby, je nutné mít peníze za které si pořídíme různé 

statky. Peníze získáváme nejčastěji prací. Trh práce nabízí různé druhy zaměstnání. 

Ekonomie je věda, která se zabývá hospodařením. 

Zamysli se nad tím, jakou roli na trhu zaujímá stát? 

Zjisti, jaký je rozdíl mezi pojmy ekonomie a ekonomika? 

STR. 55, Ohlédnutí – otázky 1 -7 / Písemně do sešitu/ kontrola – na online Po, St. 

 

 
 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


 
 
 
Angličtina - Pulcová 
A) VYPLŇTE PRACOVNÍ LIST  
Pracovní list není nutné tisknout, stačí zapsat to, co doplňujete, do školního sešitu. Nezapomeňte 
očíslovat, ať se v tom vyznáte:)  
 

 
 

B)PROCVIČUJTE NA ALFOVI (!PROCVIČOVACÍ TESTY BUDOU K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 20. DO 
ČTVRTKA 23.4.) 
 



C)!!! V pátek 24. 4. bude zadán TEST NA ZNÁMKY v programu Alf - NA PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 
! TEST BUDE S ČASOVÝM LIMITEM, BUDE MOŽNÉ OTEVŘÍT HO JEN JEDNOU A BUDE K DISPOZICI 
POUZE V PÁTEK 24.4.! 
 

Němčina - Zimmermannová 

Úkoly na další týden 

- PS - str.49/6 

- Pracovní list zadaný v Google Classroom - téma Meine Familie (slovní zásoba, gramatická cvičení...) 

 

Němčina – Beránková 

!!! Při online výuce zopakujeme zadané učivo!!! 

1.Hodina 

Zopakovat slovesné tvary – časování pravidelných sloves, nepravidelných sloves, modálních sloves – 

viz str.44 

2. Hodina 

Přelož do nj – odeslat na mail!!! 

1. Moje sestra má  sešit,pero a nůžky. 

2. Laura se musí dnes učit biologii . 

3. Nemáte v pět informatiku? Ano, máme. 

4. Co děláš zítra odpoledne? Máš čas? 

5. Můžeme hrát fotbal? Nemám chuť. 

3.Hodina 

Pracovní sešit – str.43/ cv.5  napsat správně i se členem 

 

 

Dějepis  

Také ostatní svět se mění / s.68 – 71/ 

USA – země přistěhovalců / s.68 -69/ 

V polovině 19.st. prožívaly změny také mimoevropské státy. V USA došlo k občanské válce mezi 

průmyslovým SEVEREM a zemědělským otrokářským 

JIHEM. Zvítězil SEVER a v zemi bylo zrušeno otrokářství. USA z i nadále zůstalo 

Jednotnou zemí. 

Hospodářský rozvoj USA – těžba uhlí, železné rudy, vzkvétal průmysl a obchod. 

 



Vznik velkých měst – továrny, obchody, banky 

Svoboda podnikání – rozvoj automobilového průmyslu, elektrotechnického průmyslu, rozvoj 

zemědělství 

Osobnosti: Abraham Lincoln 

Bitvy u Gettysburgu v r. 1863 – vítězství Severu 

Ku-klux-klan – rasistický spolek 

Asie 

Japonsko, Čína / s. 70- 71/ 

Dosud izolované státy Japonsko, Čína začaly obchodovat se západními 

Státy a od konce 19.st. obsazovaly nejsilnější evropské státy území v Asii a Africe a vytvořily z nich 

kolonie. 

Zápas o Afriku mezi Francii a Anglii. Moc nad koloniemi. Nerostné bohatství v Africe / zlato, 

diamanty/. V 19.st. dělení Afriky. 

Osobnosti: David Livingstone, Emil Holub 

1869 – otevření Suezského průplavu 

Otázky: 

Kde leží Suezský průplav? Jaký je rozdíl mezi průplavem a průlivem? 

Seřaď země podle toho, která z nich držela na konci 19.st. nejvíce kolonii? 

Francie, Velká Británie, Německo, Belgie, Portugalsko, Itálie 

 

Přírodopis  

Test v Alfovi – Vylučovací soustava člověka – prosím vypracovat do 24.4. 

Dle prezentace – zaslané na e-maily žáků – téma: Řízení těla 2.část – zkontrolovat práci z minulého 

zadání (tabulka Endokrinní žlázy-hormony a jejich funkce), přepsat zápis do sešitu.  

Odkazy na videa (pro zájemce): 

Byl jednou jeden život – hormony: https://www.youtube.com/watch?v=rqt3mM2tV9E 

Byl jednou jeden život – mozek: https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rqt3mM2tV9E
https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE


Zeměpis  

Na 2 hodiny tohoto týdne máme připraveno: 

1. Nová látka – Praha. 

2. Příprava krátké prezentace. 

Na jaké části se člení Praha a kolik jich je? Zopakuj si rozdělení moci v ČR. 

Zápis do sešitu: 

Hlavní město Praha 

Praha leží ve středu Čech a dá se říci i Evropy na 50°05’ severní šířky a na 14°30’ východní 

délky v členitém terénu Pražské kotliny a přilehlých výběžků Středočeské pahorkatiny. 

Protéká jí řeka Vltava. K 31.12.2019 dle ČSÚ má Praha 1 324 277 obyvatel. 

Praha je amdinistrativním, vládním, kulturním, historickým, dopravním i průmyslovým 

centrem. Je také krajským městem Středočeského kraje. 

Praha a státní moc: 

 sídlo prezidenta – Pražský hrad 

 sídlo vlády – Strakova akademie 

 sídlo parlamentu – poslanecké sněmovny (Thunovský palác a další paláce u 

Malostranského náměstí) a senátu (Valdštejnský palác) 

 sídlo všech 14 ministerstev 

 centrum soudní moci 

Praha a dopava: 

 letecká – Letiště Václava Havla (dříve Ruzyně), letiště Praha – Kbely 

 železniční – Hlavní nádraží (dříve Wilsonovo), Masarykovo nádraží, Praha – 

Holešovice, nákladové nádraží Žižkov 

 silniční – nejvýznamnější dopravní uzel – napojení na dálniční síť, autobusová 

doprava – nádraží Florenc, Černý Most, Knížecí, Holešovice 

 vnitrostátní lodní – zejména řeka Vltava 

 PID – metro (zal. 1974, trasy ABC), tramvaje, městské autobusy 

 lanovka Petřín 

Praha a vzdělání: 

V Praze je největší koncentrace MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ i VŠ. 

 UK – Universita Karlova (zal. 1348) 

 ČVUT – České vysoké učení technické 

 ČZU – Česká zemědělská universita 

Praha a kultura: 

V Praze se nachází nejvíce divadel, galerií, muzeí, kin, sportovišť, parků a dalších kulturních 

památek. Historické jádro Prahy bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO. 

Praha a hospodářství: 



Praha je nejvýznamnějším ekonomickým a hospodářským střediskem. Sídlí zde významné 

banky, firmy a průmyslové závody. Je zde také nejnižší nezaměstnanost v ČR 

 sídlo ČNB – Česká národní banka 

 potravnářský průmysl (Staropramen, Orion, Odkolek, Coca i Pepsi cola…..) 

 strojírenství – ČKD, Siemens 

 léčiva – Zentiva 

 významná obchodní centra 

 sídlo významných médií ČT, ČR 

Významná jsu všechna odvětví související s cestovním ruchem. 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw 

Úkoly:  

1. Kdo je předseda vlády, poslanecké sněmovny a senátu? 

2. Jaké fakulty patří pod Universitu Karlovu? 

3. „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ Kdo je údajně autorem tohoto 

proroctví? 

4. Co je na obrázcích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw


 

Nápověda: Strakova akademie, Karlův most, Národní divadlo, Národní muzeum, Stavovské 

divadlo, Universita Karlova, Státní opera, Svatovítská katedrála, Vyšehrad, Staroměstské 

náměstí, Zlatá ulička, Obecní dům, Petřínská rozhledna, Dům U Černé Matky Boží.  

 

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

 

Vypracované otázky pošli na email schwarz13@seznam.cz 

http://www.ucimesehrave.cz/
mailto:schwarz13@seznam.cz


Matematika  

 
 
 



 
Výklad: Počet řešení rovnice 
Jak jsme viděli v minulém cvičení ne vždy nám vyjde jako řešení rovnice jedno konkrétní číslo. 
Mohou nastat tři možnosti: 
 
1. JEDNO ŘEŠENÍ Výsledek nám vyjde ve tvaru např. x = 4, tedy jedno číslo. (Může být i x = 0.) 
 
2. ŽÁDNÉ ŘEŠENÍ Neznámé se odečtou a vyjde nám nesmysl např. 8 = 12. 
 Zapíšeme: Rovnice nemá řešení. 
 
3. ŘEŠENÍM JSOU VŠECHNA ČÍSLA Neznámé se odečtou a vyjde rovnost např. 6 = 6. 
 Zapíšeme: x ϵ R (Řešením jsou všechna reálná čísla.) 
 

Cvičení: pracovní sešit str. 145, 146, 147 
návody: 
146/6 říjen x, listopad x + 0,2x, prosinec x + 0,2x + 0,2.(x + 0,2x) 
146/7 vždy o dva větší, x, x +2, x + 4, x + 6 
146/8 vždy o dva větší, x, x +2, x + 4, x + 6 
 
 
 



Fyzika  

 
Najdi na internetu nebo v učebnici skupiny hudebních nástrojů. Vypiš, jakým způsobem vytvářejí 
zvuk. 
 
 


