
Český jazyk 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 50 – celá 

Koncem týdne pošlu řešení 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Děláš si testy v Alfovi, které jsou pro nižší ročníky – opakování – budu posílat průběžně 

Sloh – Výuka ukončena 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

1) Děláš si test z literatury v Alfovi – musí mít hotový všichni!!! 

Zápis do sešitu: 

USA 

Ernest Hemingway 

- Účastník 1. sv. války, španělské občanské války, reportér 

- Nobelovka za literaturu 

Román – Sbohem, armádo – voják miluje ošetřovatelku, vyšetřován kvůli zabití důstojníka, uteče 

s ošetřovatelkou do Švýcarska 

Novela – Stařec a moře – rybář chytí obrovskou rybu, jak ji táhne za lodičkou ke břehu, ožerou ji ryby, 

zbyde jen kostra, přesto má obdiv ostatních 

 

John Steinbeck 

- Vystudoval historii, literaturu 

- Nobelovka 

- V románech reagoval na hospodářskou krizi 30. let 

Román – Hrozny hněvu – rodina musí opustit rodný kraj, kde je mnoho přistěhovalců a málo práce, 

žijí nuzně 

Román – O myších a lidech – dva duševně postižení muži se nechávají najímat na práci a sní o 

vlastním domově, tragický konec 

(Můžeš se podívat na film) 

Chemie – 1. vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Používáme 3 druhy vzorců: 

a) Strukturní 

b) Racionální 

c) Sumární (molekulový) 



Strukturní a racionální vzorce mohou mít různý tvar: 

C-C-C-C-C-C-   to je uhlíkatý řetězec 

a) Přímý C-C-C-C-C-C- 

b) Rozvětvený            -C-C-C-C-C   (různě zahýbá) 

                                       I 

                                    - C- 

                                        I 

c) Uzavřený (cyklický)   (je do kruhu – pokaždé jiný počet C) 

 

Nejvýznamnější alkany: 

Metan: CH4 

 

- Bezbarvý, bez zápachu, bahenní plyn, palivo, výroba H 

Propan – butan – v lahvích, výbušný, palivo, hořlavý 

Metan, etan, propan, butan – složky zemního plynu, zápalné, extrémně hořlavé 

ALKENY – sloučeniny – uhlovodíky, také obsahují C a H jako alkany, akorát mají v uhlíkatém řetězci 

jedenkrát dvojnou vazbu a ostatní jednoduché. (zatím je nám na základce jedno, mezi kterými uhlíky 

dvojná vazba je) 

- Koncovka -en 

Eten (elthylen) CH2=CH2 – racionální vzorec, C2H4 – sumární vzoec (je druhý v pořadí, tak má dva uhlíky, zachováváme 

podmínku, že je uhlík čtyřvazný) 

 strukturní vzorec 

- Zplodina při spalování benzinu, nasládlá vůně, hořlavý, používá se jako hormon urychlující 

zrání ovoce 

Propen CH3-CH=CH2 – racionální vzorec, C3H6 – sumární vzorec 

strukturní vzorec 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http://home.tiscali.cz/chemie/cykloalkany.htm&psig=AOvVaw3YlBFkiBtcud2mLymcrlKp&ust=1587819313721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiLjoaOgekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://la.wikipedia.org/wiki/Methanum&psig=AOvVaw1wZk8FClyuOfkqtSUgiloU&ust=1587819461813000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjVg8yOgekCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.wikiwand.com/cs/Ethen&psig=AOvVaw0BKiBfzEebwtFUtqecSiJ7&ust=1587970547377000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDH5bXBhekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cz/url?sa=i&url=http://home.tiscali.cz/chemie/alkeny.htm&psig=AOvVaw1cg2GfkGziyJK-BxDAl_dA&ust=1587970835763000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj5rcDChekCFQAAAAAdAAAAABAD


- Hořlavý plyn 

ALKYNY, uhlovodíky, mají jednu trojnou vazbu v uhlíkatém řetězci 

-koncovka – yn 

Ethyn (acetylen)  

 

 

-narkotické účinky, plynný, hořlavý, výroba plastů, kyseliny octové, řezání a sváření kovů 

 

propyn 

butyn 

Zkus si udělat všechny tři vzorcem od každé z následujících sloučenin. 

Hexen, pentyn, buten, hexyn 

 

Chemie – 2. vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Cyklické uhlovodíky 

- Mají uzavřený uhlíkatý řetězec, uhlíky jsou spojeny do kruhu (používáme jen strukturní 

vzorce) 

 

 

 

 

 

 



Příklady: 

cyklopropan 

cyklobutan 

cyklopentan 

 

cyklohexan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika (27. 4. – 30. 4.) 

 
 
 
 



 
 
 



Cvičení: pracovní sešit str. 148 – 151 
Nápověda: 
Úlohy řešte sestavením rovnice. 
Za neznámou volíme zpravidla tu veličinu, pomocí které jsou popisovány veličiny ostatní. 
 

Pozor na úlohy o čase. Nezapomeňte, že ubíhá všem zúčastněným stejně . 
148/2 52 + x = 24 + x + 18 + x 
149/6 44–x = 4.(14–x) 
Promyslete si to. 
 
148/1 součet úhlů v trojúhelníku je 180ᵒ; 
148/4 1 % je 1/100 celku. 1‰ je 1/1000 celku; př. 30 % = 30/100 = 0,3 
 

Fyzika (27. 4. – 30. 4.) 

 
Pusť si na internetu na youtube níže uvedené video. Sleduj, jak se výška tónu mění s frekvencí. 
Vysoké tóny, které ještě uslyšíš třeba tví rodiče nebo babička s dědou již neuslyší. Nejde zde o 
hlasitost, ale o frekvenci zvuku, kterou stárnutím už nejsme schopni zachytit. 
 
Záleží také na kvalitě použitých reproduktorů, aby danou frekvenci vůbec byly schopny zahrát. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_whitODPTT8 
 

 

 

Přírodopis 27.-30.4. 

Test v Alfovi – Řízení lidského těla – prosím vypracovat nejlépe do pátku 1.5. 

Dle prezentace – zaslané na e-maily žáků – téma: Smyslové vnímání člověka – přepsat zápis do sešitu.  

Odkazy na videa (pro zájemce): 

Byl jednou jeden život – oko: https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao 

Byl jednou jeden život – ucho: https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao
https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4


Zeměpis 27.4. – 30.4.2020  

Na 2 hodiny tohoto týdne máme připraveno: 

1. Nová látka – Středočeský kraj. 

2. Praha – příprava krátké prezentace (ti, co ještě nemají). 

S jakými kraji sousedí Středočeský kraj?  

Zápis do sešitu: 

Středočeský kraj 

Středočeský kraj je svou rozlohou 11 015 km² největším krajem ČR. Počet obyvatel 

k 1.1.2019 – 1,369 miliónů.  

Typická je úzká provázanost s Prahou, kterou obklopuje. Praha je také krajským městem 

Středočeského kraje. 

 

Reliéf a vodstvo 

Nejvyšším vrcholem je Tok (865 mnm) – Brdy, Středočeská pahorkatina, Česká tabule (v ní 

Polabská nížina). 

Řeky: Vltava, Labe, Berounka, Sázava, Jizera.  

Vodní plochy: vn Švihov (na Želivce), Slapy, Orlík, Kamýk. 



Okresy a SO ORP: 

Hospodářství: 

Pro Středočeský kraj je charakteristická dobře rozvinutá zemědělská i průmysková výroba. 

Polabská nížina je jednou z nejúrodnějších oblastí ČR. Pěstuje se pšenice, ječmen, cukrovka, 

kukuřice, zelenina. Rozšířené je ovocnářství. Navazují potravinářské závody. 

Téměř ve všech větších městech jsou strojírenské závody, nejvýznamnější Škoda Mladá 

Boleslav. 

Chemický průmysl – Kolín, Kralupy nad Vltavou (Kaučuk), Neratovice (Spolana) 

Na Kladnensku probíhala těžba černého uhlí a navazující hutnický průmysl – nepříliš zdařená 

privatizace. 

V oblasti Českého krasu se těží vápenec (Čertovy schody u Berouna) – navazují cementárny. 

Krušovice, Velké Popovice – pivovary. 

Nižbor – sklárny, Poděbrady – lázně, sklárny. 

Přírodní a kulturní památky: 

Kutná Hora – stříbrné doly, Chrám sv. Barbory (UNESCO) 

Průhonice – zámek a park (UNESCO) 

Křivoklátsko – hrad a bosférická rezervace UNESCO 

CHKO – Kokořínsko, Český kras (Koněprusy), Blaník, Český ráj 

Hrady a zámky: Křivoklát, Kokořín, Karlštejn, Český Šternberk, Konopiště, Lány, Dobříš, 

Nelahozeves, Kačina, Točník, Veltrusy 

Přerov nad Labem – skanzen, Mělník – soutok Labe a Vltavy, Příbram – muzeum hornictví, 

Sázava – klášter, hora Říp, Sv. Jan pod Skalou 

 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=4JS3YdhdtY4 

https://www.youtube.com/watch?v=4JS3YdhdtY4


Úkoly:  

1. Vyhledej alespoň10 významných osobností Středočeského kraje (př. malíři, spisovatelé, 

hudebníci apod.). 

2. Co je na obrázcích?  

 

Nápověda: Lány, Konopiště, Křivoklát, Blaník, Sázavský klášter, Koněprusy, Karlštejn, 

Kutná hora, Říp, Kokořín, Český Šternberk. 

3. 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


Angličtina - Pulcová 
 
A) OPRAVA A KONTROLA 

 
 
B) Vyplňte pracovní list. Není potřeba ho tisknout, stačí, když si správně očíslované řešení zapíšete 
do školního sešitu. 

 
 

 
 
C) Podívejte se na video. Zjistěte, jak dělají anglická zvířátka a další anglická citoslovce. Potom si 
své nové znalosti ověřte na ALFOVI. 
https://www.youtube.com/watch?v=iX7_n2uF9Ng 

https://www.youtube.com/watch?v=iX7_n2uF9Ng


 

Angličtina - Burdová 

Po 27.04. 

Připomínám ALF. 

1/ Test lekce 4 – otevřen pouze do 24.04. 

2/ Test Collocations – otevřen do 30.04. 

Testy jsou povinné.  

3/ Procvičování – Past tenses 

4/ Procvičování – LS 8 AJ 9 Je to i pro 9. Tř 

5/ Procvičování – UNIT 5A,5B / Experiences/  

Út28.04. 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs 

Toto je link, na kterém si procvičíte Present Perfect= Předpřítomný čas 

Učebnice str.57 cv. 7a. Posílám link na poslech. 

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

1/ poslechni si a máš dvojice obrázků. Označíš si z dvojice co ti lidé dělali = What they have done. 

2/ Až to budeš mít označené , vypracuješ do velkého sešitu cv.7b. Budeš vždy psát 2 věty podle vzoru, 

kladnou a vedle zápornou větu. Stále se procvičuje tvorba předpřítomného času. 

3/ Vyfotíš a pošleš. 

vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 
Dějepis    /18. týden/ 
DRUHÁ FÁZE PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE /STR.72 - 73/ 

Druhá polovina 19.st. přinesla další technické vynálezy, které využívaly elektrickou energii, ropu a 

poznatky z chemie. Na konci 19.století s průmyslová výroba rozvíjela nejen v Evropě, ale rozšířila se 

také do USA a Japonska. Ve 2. fázi průmyslové / tzv. technickovědecké/ revoluce se nejvíce rozvíjel 

těžký průmysl. 

Průmyslová revoluce s sebou přinesla rozvoj měst, ve kterých se stavěly velké továrny, v nichž 

pracovali dělníci 6 dnů v týdnu. 

Chemie – umělé látky, umělé hmoty/ celofán/, umělá hnojiva 

Elektřina – parní turbíny, elektrické osvětlení / T. A. Edison/ 

Doprava – rozvoj železniční a lodní dopravy…..,použití benzinových a naftových motorů / R. Diesel, C. 

Benz/. 

Podmínky dělníků – 12 a více hodin pracovní doba, špatné bydlení a hygiena 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


Pokroky v zemědělství 

Střídavý způsob hospodaření, zavádění strojů – mlátičky, traktory žací stroje, chov dobytka, umělá 

hnojiva 

Změny povolání 

Nová povolání – malíři, zámečníci, elektrikáři, stavební dělníci 

Vzdělání lidé /LÉKAŘI, PRÁVNÍCI, UČITELÉ/ 

První obchodní domy. 

Učivo prostudovat v učebnici a zápis do sešitu!! 

 

Němčina - Beránková 

Zdravím a připomínám, že zadané úkoly je třeba plnit, ty určené zasílat zpět na mail      

handulaberankova@gmail.com !!! 

Kontrola PS – str.43/cv.5 

Der Radiergummi, das Lineal, der Spitzer, die Sporttasche, die Schere, der Block, das Heft, der Marker 

1. Hodina 

Učebnice  a) Přečíst text str42/ cv.2  a ústně si přeložit 

2. Hodina 

b) Odpověz do sešitu německy!!!  

1.Hast du am Mittwoch Deutsch? 

2. Hast du am Donnerstag auch am Nachmittag Schule? 

3. Hast du jeden Tag bis halb vier? 

4. Wann machst du die Hausaufgabe? 

5.Was machst du am Samstag?   

Zadané odpovědi nacvičíme při online výuce!!! 

Přeji pěkné prožití 3 volných dní!!!  HB   

  

Němčina - Zimmermannová 

Úkoly na příští týden  

- koukni se na krátká videa a odpověz na otázky (odkazy na videa i kvíz jsou zadané v Google 

Classroom) 

- vyplň pracovní list - krátké opakování na časování sloves (zadané v Google Classroom) 

- opakovat slovíčka 

mailto:handulaberankova@gmail.com

