
 
Přírodopis  
Alf – test Vyšší nervová činnost + rozmnožovací soustava člověka – vypracovat nejlépe do 22.5. 
Přečíst článek – příští týden bude (na základě informací z článku) v Alfovi test – Lidské tělo – 
zajímavosti.  
ÚKOL – vyhledej dalších 5 zajímavostí o lidském těle (neuvedených ve článku!), tyto zajímavosti si 
připrav na zoom konzultace. 
 
Článek:  

Znáte se dost dobře? Lidské tělo je soubor zajímavostí 
Na chod celého organismu má přitom vliv životní prostředí, proces stárnutí, kterému nelze zabránit, 
ale i genetické dispozice, které jsme zdědili od svých předků. V neposlední řadě záleží i na tom, jak se 
k tělu chováme čili jaký je náš životní styl a jak zdravé jsou naše návyky. Navzdory všemu, co se nám na 
našem těle nezamlouvá, nelze popřít, že příroda ho vymyslela do posledního detailu a věnovala mu 
nemálo regeneračních a jiných zajímavých schopností. 
O mozku se dá říct, že je to nejdokonalejší věc ve vesmíru. Přece veškeré vynálezy, které kdy posouvaly 
a posouvají lidstvo kupředu, vymyslel právě lidský mozek. 
Lidská mozková buňka může pojmout 5x více informací, než je v kompletní encyklopedii. Podle vědců 
je kapacita mozku až 1000 terabajtů (1 TB = 1024 GB). V noci je mozek pilnější než ve dne, protože 
zatímco spíme, zpracovává získaná data. Tento dokonalý a důmyslný orgán je z 80 % tvořen jen vodou. 
Největším orgánem našeho těla je kůže. Samotná by (včetně podkoží) mohla vážit u průměrného 
jedince asi 20 kilogramů a její rozloha je cca dva metry čtvereční. Na očním víčku má kůže tloušťku jen 
0,1 mm, zato na ploskách nohou 0,4 mm. Každý měsíc se kůže obnovuje, tak, že se jí denně odloupne 
6 až 14 gramů či 600 tisíc mikroskopických částeček za hodinu. Za jeden lidský život to může dát 
dohromady přibližně 380 kilogramů. 
Při jednom nádechu dostaneme do plic jen půl litru vzduchu. Z něj se vstřebává jen zlomek kyslíku, asi 
5 procent. Vzduchem, který celý život nadechujeme, by se dalo nafouknout až 150 létajících balónů. 
Při odpočinku člověk vdechuje a vydechuje zhruba 13krát za minutu. Při kýchnutí se vzduch v 
průdušnicích pohybuje rychlostí až 160 km/h. Při kašli má vzduch v plicích rychlost cca 100 km/h. 
Dýcháme vždy jen jednou nosní dírkou a každých 15 minut následuje výměna. 
Kosti tvoří jen 12 % váhy těla. V lebce máme 29 různých kostí. Čtvrtina všech našich kostí se nachází v 
nohách. Večer je každý z nás až o 2 centimetry menší než ráno díky sesedání obratlů páteře. Během 
noci, kdy ležíme, se páteř zase roztáhne. Celý náš skelet se kompletně obmění za tři měsíce. Za život 
tak tělo postaví i 300 zcela nových koster. Naše nejtvrdší kost je čelist. Kostní dřeň vyprodukuje přes 5 
milionů červených krvinek denně. A vytváří i bílé krvinky. 
Ženská srdce tlučou rychleji než mužská. V průměru ale srdce zvládne za život tři miliardy úderů a má 
asi třikrát větší výdrž než nejlepší automobilový motor. Srdce vytváří takový tlak, který dokáže způsobit 
až 10metrový výstřik krve. Aorta jako naše největší a nejdelší tepna, která vede okysličenou krev do 
celého těla, má téměř stejný průměr jako zahradní hadice čili až přes 3 cm. Dohromady v sobě nosíme 
na 100 tisíc kilometrů tepen i nepatrných cév. Kdyby se seřadily za sebe, bylo by možno jimi kolem 
rovníku omotat zeměkouli dva a půl krát. 
Každý z nás má asi 100 tisíc vlasů. Zrzaví lidé prý mají o 30 tisíc méně, ale světlovlasí zase o 30 tisíc více. 
V průběhu života nám vyroste i vypadá na 1000 kilometrů vlasů, což se zhruba rovná vzdálenosti z 
Prahy do Paříže. Všechny vlasy na hlavě jsou tak pevné, že podle některých pramenů by dohromady 
unesly i plně obsazený autobus. Jinými slovy, kdyby se ze 100 tisíce vlasů upletlo lano, mohlo by unést 
závaží o hmotnosti až 12 tun. 
Nejrychleji nám roste nehet na prostředníku. Obecně nehty na rukou rostou čtyřikrát rychleji než nehty 
na nohou. Oční bulvy jsou celý život stejně veliké jako při narození, zato nos a uši rostou pořád. Zub je 
jediná část těla, která se sama neopraví. Náš nejsilnější sval je jazyk. Žaludeční kyselina by dokázala 
rozpustit žiletku. I proto se vnitřní stěny žaludku obnovují každé 3 dny. K úsměvu je zapotřebí 17 druhů 
svalů, ale na zamračení už čtyřicet tři. 
 



 
Angličtina – Burdová 
 
Po 18.05. 
1/PS str. 49 cv. 1 
Je to kombinace 2 časů. Jeden je present perfect a druhý je past simple. U past simple vždy najdeš 
typické časové údaje, kdy se to stalo jako např. two years ago, last month a podobně. 
2/Zkontroluj si podle klíče, který máš. 
3/ věnuj se slovní zásobě lekce 5 D, PS str. 83 a opakuj si slovíčka z lekce 5. 
V ALFOVI najdeš TESTÍK, který budeš moci udělat jen 1x a bude na známky. 
HLÍDEJ SI TO. Testíky jsou povinné jako ve škole. 
 
 
Út 19.05. 
1/Učebnice str. 63 cv.3 a – spoj 
2/PS str. 50 cv.1, 2 3 – zkontroluj si podle klíče. 
 
 
Pá 22.05. 
NOVÝ VÝRAZ - JUST = pávě, zrovna 
Použití s Present Perfect: 
Př.  I ´ve JUST phoned her.   -  I   have JUST phoned her. = Zrovna jsem jí volal. 
Slovo JUST se vkládá mezi sloveso HAVE nebo HAS a 3. tvar slovesa  
1/Učebnice str. 63 cv.4 b. Napiš do velkého sešitu, vyfoť a pošli na: 
vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 
2/PS str. 51 
 
 
Chtěla bych všem žákům připomenout, že testíky v ALFOVI jsou povinné jako ve škole. 
Dále vypracování úkolů a posílání vypracovaných cvičení je také povinné. 
Zadaná cvičení v PS jsou povinná a před koncem školního roku budu PS vybírat. 
On-line konzultace povinné nejsou, ale je škoda, že se připojují pravidelně pouze 2 žáci, které 
chválím. V těchto lekcích probíráme zadané úkoly a vysvětluji, co je potřeba. Platí: Pokud jsi na on-
line hodině, nemusíš nic fotit a posílat, protože vím, že látce rozumíš. 
 
 
Ještě bych chtěla připomenout, že v ALFOVI je zadaný testík, který bude otevřen pouze 2 dny a to 
25.5–26.5. a budeš si ho moci pustit pouze jednou. 
Ten je známky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


 
 
Angličtina – Pulcová 
 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•Pracovní list: 

 

 
 
B) Začínáme Unit 6. 
Začneme slovíčky – tento týden si nastudujte slovíčka v pracovním sešitě na str. 84 A, B, C (od 
slovíčka advice po slovíčko watch). 
C) V učebnici na str. 68 udělejte cvičení 1 a) +c), 3 a). 
D) Nezapomeňte procvičovat na Alfovi. 
 
 
Občanská a rodinná výchova 

Právo tvoří systém / 61–63/ 

PRÁVNÍ NORMA – povinnost vyplácet mzdu, povinnost chodit do školy, právo na odměnu za 
provedenou práci, právo volit. 
Právní předpis – zákon o mzdě, ÚSTAVA ČR, zákon o rodině, volební zákon. 
Právní odvětví – ústavní právo, rodinné právo, pracovní právo 
Úkol pro chytré hlavy str. 61 – Pokus se stručně…. 
Úkol pro chytré hlavy str. 62 – Zjisti, kdo jednotlivé…… 
Soukromé právo – občanské, obchodní, rodinné 
Veřejné právo trestní, správní, finanční 
 
 



Zeměpis  

 

Na 2 hodiny tohoto týdne máme připraveno: 

 

1. Nová látka – Karlovarský a Ústecký kraj. 

2. Příprava krátké prezentace z již probraných krajů. 

S jakými kraji sousedí Ústecký a Karlovarský kraj? Kolik mají okresů a kolik ORP? 
Zápis do sešitu 1: 

Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj je svou rozlohou 3 314 km² 12. krajem ČR. Počet obyvatel (2019) 294 896. 

Krajské město Karlovy Vary. 

Reliéf a vodstvo 

 

Nejvyšším vrcholem je Klínovec (1 244 mnm) – Krušné hory, Karlovarská vrchovina (v ní 

Slavkovský les), Doupovské hory, Smrčiny, Chebská a Sokolovská pánev. 

Řeky: Ohře, Teplá.  

 

Okresy a SO ORP:  

 



Hospodářství: 

 

Těží se hnědé uhlí (Podkrušnohorské pánve), kaolín (Karlovarsko), jíly (Chebská pánev), 

velký význam mají minerální prameny. 

 

Karlovy Vary – výroba porcelánu, sklárny Moser, Becherovka. 

 

Luby – hudení nástroje Strunal 

 

Kraslice – dechové nástroje Amati 

 

Nejdek – Vlnap, přádelny vlněné příze 

 

Lázeňství – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně 

 

Význam cestovního ruchu. 

 

Přírodní a kulturní památky: 

 

Karovy Vary – 13 léčivých pramenů, kolonády, vřídlo, mezinárodní filmový festival 

Františkovy Lázně – 21 pramenů 

 

Cheb – Špalíček – soubor domů na náměstí, nejstarší zvon u nás z roku 1286 

 

Jáchymov – dříve stříbrné doly, uran – smolinec, radioaktivní vody v lázeňství 

 

Kyselka – Mattoni 

 

Mariánské Lázně – cca 100 pramenů – využívá se 12 hlavních 

 

Kulturní památky, hrady, zámky: Loket, Kynžvart, Andělská hora, Chebský hrad, Bečov 

NP, CHKO, rezervace – Krušné hory, CHO Slavkovský les, přírodní památka Svatošské skály 

 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=Av_R7oF6Sy0 

Úkoly:  

1. Co je na obrázcích?  

 

 

Nápověda: Loket, hrad a zámek Bečov, Kynžvart, Cebský „Špalíček“, Karlovy Vary. 

https://www.youtube.com/watch?v=Av_R7oF6Sy0


Zápis do sešitu 2: 

Ústecký kraj 

Ústecký kraj je svou rozlohou 5 335 km² 7. krajem ČR. Počet obyvatel (2019) 820 789. 

Krajské město Ústí nad Labem. 

 

Reliéf a vodstvo 

 

Nejvyšší vrchol na svahu je Klínovce (1 225 mnm) – Krušné hory, Lužické hory, České 

středohoří, Mostecká pánev. 

 

Řeky: Ohře, Bílina, Labe, Ploučnice, Kamenice. 

 

Vodní polchy: vodní nádrž Nechranice, Kamencové jezero u Chomutova. 

 

Okresy a SO ORP:  

 

 



Hospodářství: 

 

Zeměděltví – chmelařtví (Louny, Žatec), ovocnářství (Litoměřice – Zahrada Čech) 

 

Těžba hnědého uhlí – Mostecká pánev (Most, Chomutov) 

 

Granáty (pyropy) – Č. Středohoří 

 

Kaolín – Podbořany 

 

Chemický průmysl – Ústí nad Labem (Setuza – oeje, tuky, prací prášky), Litvínov (Česká 

rafinérská – zpracování ropy), Lovosice (hnojiva) 

 

Papírny Štětí 

 

Teplice – výroba porcelánu 

 

Varnsdorf – Velveta (výroba příze a tkanin) 

 

Přírodní a kulturní památky: 

 

Most – kostel Nanebevzetí Panny Marie – přestěhován kvůli těžbě uhlí 

Říp – kaple sv. Jiří 

Teplice – nejstarší lázně u nás 

Terezín – pevnost, památník 

Vejprty – tradice krajkářství 

Děčín – ZOO, zámek 

 

Hrady a zámky: Duchcov, Jezeří, Krásný Dvůr, Libochovice, Střekov, Ploskovice, Velké 

Březno, Hazmburk, Hněvín, Benešov nad Ploučnicí, Děčín 

 

NP České Švýcarsko (Pravčická brána, soutěsky Kamenice, Jetřichovické vyhlídky), CHKO 

Labské pískovce, přírodní památka Tiské stěny, CHKO České středohoří, CHKO Lužické 

hory, Děčínský Sněžník 

 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=3Y8Oi-9wUrQ 

 

Úkoly: 

Co je na obrázcích? 

 

Nápověda: Hněvín, Jezeří, Děčínský Sněžník, Lužické hory 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3Y8Oi-9wUrQ
http://www.ucimesehrave.cz/


Dějepis  
 
OPAKOVÁNÍ – SVĚT VE 2. POLOVINĚ 19.ST. 
STR. 81 UČEBNICE – PÍSEMNĚ DO SEŠITU 
 
PROMĚNA Rakouského císařství / s.82–83 / 
Období tzv. Bachova absolutismu /1851–1859/ 
ALEXANR BACH – významný vídeňský advokát, ministr vnitra 
Vládní reformy – počátky ústavního režimu 
HOSPODÁŘSTVÍ – NOVÉ VÝROBNÍ POSTUPY 
Politika – perzekuce českého politického života, Národní listy, SOKOL, HLAHOL 
František Josef I. ODVOLAL Bacha a v 1861 vydal ústavu – habsburská monarchie se změnila 
v konstituční. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Německý jazyk – Beránková 

1. Zapsat slovíčka 7. lekce a učit se je!!!! – PS str.64/ 

2. a) Doplnit PS str. 60/ cv. 7 

3. b) PS str.60/ cv. 8 a 

4. Test ALF 8. ROČ. – opakování 4.- 5- lekce!!!! 

5. ONLINE HOD. – nácvik slovní zásoby, konverzace, kontrola zadaných úkolů!!!! Nezapomeňte, 

že bohužel (pro někoho) i v příštím školním roce budete pokračovat ve výuce NJ!!! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Německý jazyk – Zimmmermannová 
Úkoly na příští týden 
- procvičení 4. a 5. lekce – zadání v aplikaci ALF 
- online hodiny: zopakování 4. pádu 

 
 
 
 
 
 



Matematika 

Cvičení: str. 161, 162 U každého cvičení stačí jeden příklad. 
 str. 163–167 Vyberte si z každé strany opakování polovinu numerických a slovních úloh. 



Fyzika 

 
Řešení minulé práce: 
1. R = U: I = 20: 4 = 5 Ω  
2. R = U: I = 10: 0,02 = 500 Ω   
3. U = I. R = 5000. 20 = 100 000 V 
4. U = I. R = 30. 25 = 750 V 
5. I = U: R = 0,02: 1 = 0,02 A 
6. I = U: R = 5 000: 2 000 =2,5 A 
 

Zapojování spotřebičů – rezistorů 
 
Sériově – za sebou 
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Celkový odpor rezistorů spočítáme: 𝑹 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 
 

Napětí zdroje se rozdělí na rezistory: 𝑼 =  𝑼𝟏 + 𝑼𝟐 
 

Celý proud proteče oběma rezistory: 𝑰 =  𝑰𝟏 = 𝑰𝟐 
 
 
 
 
Paralelně – vedle sebe 
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Celkový odpor rezistorů spočítáme: 
𝟏

𝑹
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
 (Spočítáme 1/R a po té zlomek převrátíme.) 

 

Napětí zdroje je na všech rezistorech celé: 𝑼 =  𝑼𝟏 = 𝑼𝟐 
 

Celý proud se rozdělí a část proteče jedním a část druhým rezistorem: 𝑰 =  𝑰𝟏 + 𝑰𝟐 
 
 
 



Chemie 
1. Vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 
Karbonylové sloučeniny 

1) Aldehydy 

 

2) Ketony 

Charakteristická skupina: 

 
 
 
 
Příklady aldehydů: 

1) Formaldehyd HCHO (metanal) 

Strukturní vzorec: 

 
– plynný, bezbarvý, smrdí, použití jako dezinfekce, ke konzervaci, výroba plastů 

- toxický, žíravý, karcinogenní 

- 40% roztok=formalín (nakládají se do něj mrtvolky, aby dlouho vydržely, i 50 let a více) 

 
 

2) Acetaldehyd CH3COH (etanal) 

Strukturní vzorec: 

 
- Smrdí, výroba kaučuku, barviv, léčiv 

Příklad ketonů: 
1) Aceton CH3COH3 

Strukturní vzorec: 

 
- ředidlo, rozpouštědlo, hořlavý, dráždí, smrdí (odlakovač na nehty) 



2. vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Karboxylové kyseliny 

 
Příklady: 

1) kyselina octová CH3COOH (kyselina etanová) / je to derivát etanu/ 

Strukturní vzorec: 

 
- kapalná, páchne, leptá, 4–8 % roztok= ocet (konzervace potravin – okurky atd.) 

 

 

2) kyselina mravenčí HCOOH (kyselina metanová) 

3) Strukturní vzorec: 

 
- Součást mravenčího jedu, bezbarvá, leptá, páchne, použití jako dezinfekce, konzervant 

  
Další známé kyseliny: 
Kyselina citronová E330, konzervant 
Kyselina jablečná 
Kyseliny palmitová – z kokosového oleje se získává, výroba mýdla 
Kyselina stearová – z hovězího loje se získává, výroba mýdla 
Kyselina olejová 
Kyselina benzoová E210, konzervant 


