
Český jazyk 

Do 7.5. mi přinesete pracovní sešit z češtiny – hodíte ho do krabice, která je umístěna před budovou 

druhého stupně!!! Sešit bude podepsaný. Je to podklad pro klasifikaci. 

Mluvnice 

Děláš si všechny testy v Alfovi, které ti přijdou. 

Literatura 

Zápis do sešitu 

Čechy 

- Období 1. republiky, zrušena cenzura, rozkvět literatury 

- Začal vysílat Československý rozhlas 

- Vznik nových nakladatelství: Odeon, Borový, Melantrich 

- Spolupráce s předními výtvarníky na knihách 

Jaroslav Hašek 

- Novinář, spolupráce s anarchisty, bohémský život, byl za 1. sv. války v zajetí v Rusku 

Román (čtyři díly) – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (ilustrace Josef Lada) 

(můžeš se podíval na film) 

Eduard Bass 

- Novinář, psal fejetony, soudničky, reportáže, působil v lidových novinách, ředitel kabaretu 

Červená sedma, Rokoko 

Humoristická povídka – Klapzubova jedenáctka /pan Klapzuba vytvořil ze svých 11 synů úspěšný 

fotbalový tým/(zfilmováno) 

Román – Cirkus Humberto /život tří generací cirkusáků/ (zfilmováno – seriál) 

Soubor povídek – Lidé z maringotek /povídky z cirkusového prostředí/ 

Karel Čapek 

- Vystudoval FFUK, novinář, přítel TGM, 7x navržen na nobelovku, kritik nacismu, 

- Jeno bratr Josef Čapek – malíř, spisovatel, vymyslel slovo ROBOT 

- Úplně nejvíc nejvýznamnější český spisovatel!!!! 

- Patří do literární skupiny, kterým se říkalo Pátečníci – scházeli se ve vile u Čapka – Bass, 

Poláček, Vančura, Olbracht, někdy TGM, Beneš 

Cestopisy – Italské listy, Anglické listy 

Sci – fi  drama– R.U.R. (Rosumovi univerzální roboti) /roboti se vzbouří proti lidem a zabíjejí je, 2 

roboti se do sebe zamilují – vznikne cit u robotů – naděje lidstva/ (slovo – robot) 

Román – Válka s mloky /jsou objeveni velcí inteligentní mloci, lidé je využívají na práci, mloci se 

přemnoží, vyhrožují válkou a začnou zaplavovat všechnu pevninu, aby měli víc prostoru k životu/ - 

upozornění na rozpínavost nacismu 



Román – Krakatit /inženýr vynaleze výbušninu, která může zničit svět, každý ji chce, pronásledují ho, 

přesvědčují k prodeji/ 

Drama – Bílá nemoc /doktor vynalezl lék na smrtelnou Bílou nemoc, chce ji vyměnit s Maršálem – 

vládcem, že se stát přestane připravovat na válku, doktora ušlape dav, když nese lék nemocnému 

Maršálovi/ 

Pro děti – Devatero pohádek, Dášeňka čili život štěněte (ilustrace Josef Čapek) 

Drama – Ze života hmyzu /hmyz představuje různé lidské vlastnosti/ (napsal s bratrem) 

Drama – Matka /matka má syny a ti postupně umírají ve válce, když nemá žádného, rozhodne se jít 

taky do války/ 

Sloupky v novinách – Zahradníkův rok /vycházelo v novinách na pokračování, rady zahrádkářům, co 

mají, ve kterém období dělat na zahrádce/ 

Hovory s TGM – filosofické úvahy, které vedl při rozhovorech s přítelem TGM 

 

Chemie – 1. vyučovací hodina 

ARENY 

- Uhlovodíky – obsahují alespoň jedno benzenové jádro 

- Říká se jim – aromatické uhlovodíky 

Uvedeme si jako příklad tři nejznámější sloučeniny. (pokud je více vzorců, je to více možností, jak 

vzorec napsat) 

BENZEN 

- Zápach ředidla, hořlavý, karcinogenní, toxický 

- Výroba léčiv, plastů, výbušnin 

Vzorec: 

 

NAFTALEN 

- Krystalická látka, zapáchá, nerozpustná ve vodě, výroba barviv, používá se proti molům, 

v dezinfekci, použití do barev anilinek 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgoaml.uralyx.cz%2Fz%2F7.A%2Fch%2F4.html&psig=AOvVaw0fWnfIBjPttPhNQwHtPSic&ust=1588609970338000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjhjMaPmOkCFQAAAAAdAAAAABAI


Vzorec: 

 

TOLUEN 

- Hořlavý, škodlivý, těkavý, čichači – feťáci, výroba výbušniny TNT (trinitrotoluen) 

 

 

STYREN (také vzorec můžeme napsat s kolečkem) 

- Výroba polystyrenu 

 

Chemie – 2. vyučovací hodina 

Deriváty uhlovodíků 

- Vznikly z uhlovodíků – uhlovodíkový zbytek + jiný prvek, nebo skupina prvků 

- Vznikají nahrazením atomu nebo více atomů H jiným prvkem nebo skupinou prvků 

Co je uhlovodíkový zbytek? 

Metyl – koncovka – yl (to je uhlovodíkový zbytek od metanu) 

CH3- 

- Vazba je prázdná a čeká, že se připojí jiný prvek než vodík 

Etyl – uhlovodíkový zbytek etanu 

C2H5- 

- Vazba je prázdná a čeká, že se připojí jiný prvek než vodík, stejně tak propyl, butyl…. 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.benateckyctyrlistek.eu%2F%3Fp%3D2284&psig=AOvVaw3kRgWFMzXDaHZL9ost1h2M&ust=1588610126399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjp1Y6QmOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.cz/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fhplc1.sweb.cz%2FKontaminant%2Fpah.htm&psig=AOvVaw3kRgWFMzXDaHZL9ost1h2M&ust=1588610126399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjp1Y6QmOkCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FToluen&psig=AOvVaw2jSMsMrRUvcUc1570G5zw-&ust=1588611376979000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjPj9mUmOkCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FToluen-61339617153%2Fposts&psig=AOvVaw2jSMsMrRUvcUc1570G5zw-&ust=1588611376979000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjPj9mUmOkCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farnika.org%2Fstyren&psig=AOvVaw2M3Y0FTEhhaBqvhsg8CM1b&ust=1588611511059000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj46JiVmOkCFQAAAAAdAAAAABAU


Halogen deriváty (uvádíme pouze příklady nejznámějších sloučenin – je jich mnoho) 

- Vodík v základním uhlovodíku nahrazujeme prvkem – halogenem – CL, Br, I, F 

Chlormetan CH3Cl 

 
Trichlormetan CH3Cl (tři vodíky v metanu nahrazeny chlorem) – také se mu říká chloroform – 

dříve se s ním uspávalo na operace, tri – znamená 3, tetra – 4, di -2, penta - 5 

 
Dibrometan – (dva vodíky v etanu jsme nahradili 2 bromy) 

- Prodlužuje životnost wolframových vláken v žárovce, plyn 

 
 

Trijodmetan – CHI3 

 

- Všechny halogenderiváty jsou škodlivé, dráždivé, karcinogenní, nebezpečné 

 

Shrnutí: 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.vyukovematerialy.cz%2Fchemie%2Frocnik9%2Forg03.htm&psig=AOvVaw0VBe3KDsKa-YAMsgkXxxWL&ust=1588612110202000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDjjbeXmOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lernhelfer.de%2Fschuelerlexikon%2Fchemie%2Fartikel%2Fchloroform&psig=AOvVaw2XDSyDY5JfUPT9kswlEmKs&ust=1588612199106000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDOiuSXmOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F1%2C2-Dibromoethane&psig=AOvVaw0rCzKTP-dH7HNeEcafaP6d&ust=1588612532651000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCywf-YmOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cz/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.skola-dobronin.cz%2Fpro-zaky%2Ftrida-2.-stupne%2F9a%2Fmikulasek%2Fprobirane-ucivo-1%2Fhalogenderivaty-uhlovodiku%2Fview&psig=AOvVaw1D3nfOSlw3Vv69MTY6HR8f&ust=1588612709405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCtxdWZmOkCFQAAAAAdAAAAABAQ


Zeměpis 4.5. – 7.5.2020  

Na 2 hodiny tohoto týdne máme připraveno: 

1. Nová látka – Jihočeský kraj. 

2. Praha, Středočeský kraj – příprava krátké prezentace. 

S jakými kraji sousedí Jihočeský kraj? Kolik má okresů a kolik ORP? 

Zápis do sešitu: 

Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj je svou rozlohou 10 057 km² 2. největším krajem ČR. Počet obyvatel (2019) – 

642 133 miliónů.  

Krajské město České Budějovice. 

 

Reliéf a vodstvo 

Nejvyšším vrcholem je Plechý (1 378 mnm) – Šumava, Novohradské hory, částečně – 

Středočeská pahorkatina a Českomoravská vrchovina. Českobudějovická a Třeboňská pánev. 

Řeky: Vltava (Tepl, Studená), Otava (Vydra, Křemelná), Malše, Lužnice.  

Vodní plochy: vn Lipno I, II, Orlík. Více než 7,5 tísíce rybníků – Rožmberk, Bezdrev, 

Horusický, Dvořiště, Svět. Plešné jezero. 

Další významná vodní díla: Zlatá stoka, Nová řeka, Schwarzenberský kanál. 



Okresy a SO ORP: 

 

Hospodářství: 

V Jihočeském kraji se netěží přílíš mnoho nerostných surovin. V okolí Č.Krumlova – grafit, 

Třeboňsko a Šumava – rašelina – zahrádkářství, jižně od Č.Budějovic – vzácné vltavíny. 

Zemědělství je zaměřeno na rybníkářství – chov ryb, pastevectví – spíše skot, rostlinná 

výroba. 

Průmysl – potravinářský, dřevozpracující (Kooh-i-noor Č.Budějovice), textilní (Jitex Písek, 

Fezko Strakonice, Jitka J.Hradec), chemický, energetický (Temelín), menší strojírenské 

závody. 

Č.Budějovice, Třeboň – pivovary (Budvar, Regent). 

Větřní – papírny 

Lázeňství – Třeboň  

Význam cestovního ruchu. 

Přírodní a kulturní památky: 

České Budějovice – koněspřežka do Linze (F.J.Gerstner), Masné krámy, Černá věž 

Dačice – rok 1841 vyroben první kostkový cukr na světě 

Tábor – gotické památky 

Bechyně – zanámý „Duhový most“, historické centrum, zámek, soutok Smutné a Lužnice 

Bechyně – Tábor – nejstarší elektrifikovaná dráha ve Střední Evropě (1903 F.Křižík) 

NP, CHKO, rezervace – NP a CHKO Šumava, CHKO Třeboňsko (UNESCO – biosférická 

rezervace), CHKO Blanský les, Žofínský prales – nejstarší rezervace u nás (1838), Boubínský 

prles (rezervace 1858) 



Hrady a zámky: Hluboká nad Vltavou, Červená Lhota, Český Krumlov (UNESCO), 

Jindřichův Hradec, Třeboň, Blatná, Rožmberk, Strakonice, Vimperk, Zvíkov, Orlík, Nové 

Hrady, Lnáře, Kratochvíle, Dívčí Kámen, Landštejn. 

Jelení kamenný most – Písek (nejstarší v ČR po r. 1265), Schwarzenberská hrobka u rybníka 

Svět – Třeboň, Stráž nad Nežárkou – Ema Destinnová, Tereziino údolí – Nové Hrady, 

Rožmberk – rybník, Žďákovský most, Chýnovská jeskyně, Stádlecký most (empírový 

řetězový most z roku 1847 – 1960 přemístěn před napuštením přehrady Orlík z Podolska), 

ZOO Hluboká a Tábor, Stezka korunami stromů (Lipno).  

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=R1-KYBlJPFM 

Úkoly:  

1. Vyhledej alespoň 5 významných osobností Jihočeského kraje. 

2. Co je na obrázcích?  

 

 

Nápověda: Plešné jezero, Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Orlík, Rožmberk, Tereziino 

údolí, Červená Lhota, České Budějovice, Stádlecký most. 

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

Vypracované otázky pošli na email schwarz13@seznam.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=R1-KYBlJPFM
http://www.ucimesehrave.cz/
mailto:schwarz13@seznam.cz


Matematika (4. 5. – 7. 5.) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Výklad: Slovní úlohy „koláčového“ typu (str. 154) 
 
Slovní úlohy „koláčového“ typu jsou úlohy, u kterých z pravidla budeme dopočítávat celek, který 
vyjádříme neznámou x. V zadání úloh se budou části celků vyskytovat vyjádřeny zlomkem či 
procentem. 
 
Př.: V lese je 1/5 borovic, 40 % buků a zbytek tvoří 5000 smrků. Kolik stromů je v lese? 
 celkem stromů .......................... x 1/5.x + 0,4.x + 5000 = x      |.5 
 borovice..................................... 1/5.x x + 2x + 25 000 = 5x 
 buky ........................................... 0,4.x    25 000 = 2x 
 smrky ......................................... 5000 12 500 = x 
 

Cvičení: pracovní sešit str. 152–155 
 

 
 
 
 
 
 



Fyzika (4. 5. – 7. 5.) 

Elektrický proud v elektrickém obvodu Ohmův zákon 
Elektrický obvod je vodivé zapojení elektrických součástek. 
Vždy jsou jeho součástí: zdroj (př. baterie, zásuvka) Dodává do obvodu elektrickou energii. 
  spotřebič (př. žárovka, pračka) Spotřebovává energii zdroje, koná práci. 
  vodiče „dráty“ Spojují jednotlivé součástky obvodu. 
 

 
 
Po zmáčknutí spínače se obvod uzavře „dokola“, teče jím elektrický proud. 
Průchodem elektrického proudu koná spotřebič práci – žárovka svítí. 
 
Elektrické napětí – charakterizuje „sílu zdroje“; značka U, jednotka V Volt; 
Elektrický odpor – charakterizuje spotřebič, jaký klade odpor průchodu elektrického proudu; 
 „Jak těžké je ho donutit k práci.“ značka R, jednotka Ω Ohm; 
Elektrický proud – popisuje el. náboj proudící obvodem; značka I, jednotka A Ampér; 
 (Velikost elektrického náboje, který proteče určitým místem za 1 s I = Q/t) 
 

Ohmův zákon pro elektrický obvod: I = U/R 
 

Občanská výchova  

Pravidla jsou všude kolem nás /s. 56–57/ 

Vztahy mezi lidmi se řídí určitými pravidly. Vedle pravidel morálních jsou i pravidla právní. Zatímco 

morálka shrnuje pravidla, kterými by se měli lidé řídit, právo je souhrn pravidel, kterými se lidé řídit 

musejí. 

Chamurapppiho zákoník 

Desatero božích přikázání 

STR. 58   Otázky a úkoly vypracuj do sešitu!! 

Zamysli se nad citáty na str. 59, jak jim rozumíš??? 

Zjisti na internetu info o autorech obou citátů? 

 

 

 

 



Přírodopis 4.-7.5. 

Alf – test: Smyslové vnímání člověka – vypracovat nejlépe do 8. 5. 

Vypracovat Pracovní list – opakování, následně zaslat do 10. 5. na e-mail:  prirodopisdp@seznam.cz.  

1. Doplň funkce tělních soustav. 

Soustava Fce 

Kožní  

Kosterní  

Svalová  

Trávicí  

Dýchací  

Vylučovací  

Oběhová  

Nervová  

2. Vysvětli pojmy. 

a) škára: 

b) kožní deriváty: 

c) osifikace: 

d) okostice: 

e) amyláza: 

f) klky: 

g) dentin: 

h) hepatocyt:  

ch) fagocytóza: 

i) hemoglobin: 

j) trombocyt: 

k) dialýza: 

l) nefron: 

m) neuron: 

n) hypofýza: 

o) Eustachova trubice: 

p) žlutá skvrna: 

r) sítnice: 

mailto:prirodopisdp@seznam.cz


Angličtina – Burdová 

Po 4.05. 

KDO MĚL PROBLÉM S POSLECHEM ze str .57 v učebnici cv. 7 a, kde jsem poslala link na poslech 

AUDIO a kde jste měli napsat věty podle poslechu, BUDEME ještě probírat na online konzultaci 

v ÚTERÝ. 

Je potřeba kliknout na link a zastavovat poslech, zaškrtnout, jestli je pravdivý obrázek A, nebo B. 

Poslechnout slovesa a NAPSAT větu + a větu - 

Ty věty jsem chtěla napsat, vyfotit a poslat. ÚKOL BYL ZADANÝ na 28.04. 

PS str.83 - Slovní zásoba – 5 EXPERIENCES A, B – Opakovat + nová 5 C. 

Posílám link na poslech, učebnice str.60 

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

poslechni si, přelož a odpověz na 4 otázky cv.1 

Út 5.05. 

Učebnice str. 60 cv. 2, pospojuj 

Učebnice str. 61 cv.3 a – písemně do velkých sešitů. Vyfoť a pošli na můj mail. 

vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 
Angličtina – Pulcová 
 
A) OPRAVA A KONTROLA 

 

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


 

B) V PRACOVNÍM SEŠITĚ zopakujeme a ukončíme Unit 5 zaměřenou na předpřítomný čas: 
•52/1,2,3 
•53/4 
 

C) Nezapomeňte procvičovat v ALFOVI 

(Cvičení na Alfovi je potřeba vyplnit nejpozději do 10. 5., později již nebude přístupné.) 

 

Angličtina – Burdová 

Po 4.05. 

KDO MĚL PROBLÉM S POSLECHEM ze str .57 v učebnici cv. 7 a, kde jsem poslala link na poslech 

AUDIO a kde jste měli napsat věty podle poslechu, BUDEME ještě probírat na online konzultaci 

v ÚTERÝ. 

Je potřeba kliknout na link a zastavovat poslech, zaškrtnout, jestli je pravdivý obrázek A, nebo B. 

Poslechnout slovesa a NAPSAT větu + a větu - 

Ty věty jsem chtěla napsat, vyfotit a poslat. ÚKOL BYL ZADANÝ na 28.04. 

PS str.83 - Slovní zásoba – 5 EXPERIENCES A, B – Opakovat + nová 5 C. 

Posílám link na poslech, učebnice str.60 

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

poslechni si, přelož a odpověz na 4 otázky cv.1 

Út 5.05. 

Učebnice str. 60 cv. 2, pospojuj 

Učebnice str. 61 cv.3 a – písemně do velkých sešitů. Vyfoť a pošli na můj mail. 

vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

 

 

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


Dějepis  

Proměny společnosti ve 2. polovině 19.století 

V této době se objevily snahy o vytvoření spravedlivé společnosti. Usilovali o ni socialisté / marxisté/, 

církev, svých práv se dožadovaly i ženy. Proti kapitalistické společnosti i marxismu vystupovali i 

anarchisté, kteří neuznávali stát ani zákony. 

Snaha o nápravu společnosti – filozofové, KAREL MARX, Bedřich Engels – teorie…všichni lidé jsou si 

rovni 

Příznivci učení si říkali marxisté / marxismus/. 

Práva žen 

Chtěly stejná práva jako muži / volební právo, vzdělání, práci/. 

Feministické hnutí – USA, Velká Británie 

Kdo byly sufražetky?  Vyhledej a získej další informace. 

Postavení Židů 

Antisemitismus, protižidovské pogromy 

Romové 

Od 16. st. začíná pronásledování, odlišný způsob života, vlastní kultura, jazyk, náboženství 

Společnost se snažila zapojit je do veřejného života. 

Přečíst, prostudovat a umět o dané látce pohovořit.  

Čítanka 8, str.109, O romském jazyce 

 

Němčina – Zimmermannová 

Úkoly na příští týden 

- podívat se na německá videa (odkaz v GC) - popovídáme si o nich na online hodině ve čtvrtek 

- pracovní list – časování sloves (zadané v GC) 

 

Němčina – Beránková 

Zdravím a chválím hrstku statečných, kteří spolupracují při online výuce 😊 

A) Kontrola zadání!!! -  Jeden Tag – každý den, die Ganztagsschule – celodenní škola, 

ich habe frei – mám volno(čas) 

B) Odpovědi na otázky 

1.Ja, ich habe am Nachmittag Deutsch. 

2. Am Donnerstag am Nachmittag haben wir keine Schule. 



3. Nein, ich habe nur am Donnerstag bis halb vier. 

4.Ich mache meine Hausaufgabe am Nachmittag oder am Abend. 

5. Am Samstag höre ich Musik. 

1. Hodina 

Odpověz na otázky – zaslat mailem do 10.5. 

1. Wie findest du Sport? 

2. Was möchtest du? (3 předměty) 

3. Wie spät ist es? 

4. Sprichst du gut (nicht gut) Deutsch?  

5. Bist du Morgen frei? (Je mi líto, musím se učit.) 

2. Hodina 

PS str.50/ cv. 7 – dopsat (procvičíme při online výuce) 

Zkusit Alf Pexeso – oblečení 

 

 

 

 

 


