
Matematika

 
 



 
Cvičení: str. 196-200 

 
Německý jazyk (p. u. Beránková) 

1. a 2. hodina – učebnice  str. 105/22 napsat český překlad 
 str. 105/23 doplnit na základě textu  
Procvičíme na online výuce. 
 
3. hodina – učebnice str. 106/25 napsat překlad a zaslat mailem do 25. 5. 

 
Německý jazyk (p. u. Zimmermannová) 

Akusativ (4.pád) procvičení –zadání v Google Classroom 

 
 
Český jazyk  
Mluvnice 
1. hodina PS str. 27/ cv.5 doplň čárky, VH podtrhni rovně, VV vlnovkou 
2. hodina PS str. 27/ cv.7  
 
Trénovat dostupné testy Alf – nově příslovečná určení 
 
Literatura  
Julius Fučík – Reportáž psaná na oprátce (zápis do sešitu případně vlepit) 
 
Komunistický spisovatel a novinář (1903–1943)  
Literatura faktu – Reportáž psaná na oprátce – ojedinělé svědectví očitého svědka o prožitcích člověka odsouzeného na 
smrt – toto svědectví vynášel bachař – táta Skořepa – na drobných svitcích papíru tzv. motácích. Po válce byla Reportáž 
vydána. V této době byl vězněn Na Pankráci ještě další spisovatel – bojovník proti fašismu – Vladislav Vančura. Oba byli 
fašisty popraveni. 
 
 
 



Práce s textem – přečíst a vyplnit okopírovaný pracovní list 
 

 



Anglický jazyk (p. u. Pulcová) 

A) KONTROLA A OPRAVA 

 

 
 
B) Pro zájemce: podívejte se na video a pokuste se zjistit, jakých typických chyb se dopouštějí Češi, když mluví 
anglicky ☺ https://www.youtube.com/watch?v=s2tDgAw83_U 
 
C) Na Alfovi opakujte a procvičujte. 
 

 
Chemie (pro zájemce) 

Chemii se věnují ty děti, které budou mít chemii na střední škole, ale i pro ty je to nepovinné, přesto doporučuji, aby 
přípravu nepodcenily. 

 
Hmotnostní zlomek 
- Určuje poměr jednotlivých složek ve směsi 

W – nemá jednotku (můžeme uvádět v procentech) 
W= m(s)/m(c) 
m(s) – hmotnost části směsi 
m(c) - hmotnost celé směsi 
1) Vypočítejte hmotností zlomek Na ve sloučenině NaCl. 
W=m(Na)/m(NaCl) 
-dosazujeme molární hmotnost, nebo hmotnost 
W=23/58,45=0,394=39,4 % (vynásobili jste číslo 100, abychom dostali výsledek v procentech) 
Ve sloučenině NaCl je 39,4 % Na. (V soli je 39,4 % sodíku) 
Nebo – Hmotnostní zlomek Na v NaCl je 0,394. 
W malé číslo= roztok je zředěný   
W vysoké číslo=roztok je koncentrovaný 
(podívej se do učebnice na vzorové příklady str. 78 dole, strana 80 – příklad, strana 79 – příklad nahoře.) 
Vypočítej a pak to probereme na zoom hodině: 
1) Do hrnku 200 g čaje nasypeme 5 g cukru. Kolik procent cukru čaj obsahuje? (osladíš čaj) 
2) Vypočítej hmotnost cukru, kterým byla oslazena káva. Hrnek kávy obsahuje 80 g 5 % roztoku cukru. 
3) Včelaři dokrmují včely. Smíchají 6 kg cukru a 4 kg vody. Kolik % cukru obsahuje roztok? 

 
Látková koncentrace 

- Je přesnější než hmotnostní zlomek 
- Vyjadřuje obsah složek ve směsích 
c=n/V 
c – látková koncentrace – jednotka – mol/dm3 
n – látkové množství – jednotka – mol 
V – objem – jednotka – dm3 (decimetry krychlové) 
M – molární hmotnost – jednotka – g/mol 
n=m/M 
m=c.V.M 
c=m/M.V 
m – hmotnost – jednotka g 
příklady v učebnici strana 81 uprostřed, 82 uprostřed, 83 nahoře 

Výuka Chemie ukončena. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2tDgAw83_U


Zeměpis (str. 111-112) 

Člověk a přírodní katastrofy 
 
Povodně – korytem vodního toku protéká více vody, než je schopné pojmout. 
 
Vydatné deště, hodně sněhu. 
 
Historie 
Záplavy v Severní Americe, Čín 
V Evropě zejména na řece Rýn a Dunaj 
V Čechách povodně v r. 1997 a 2002, 2006 
Stoletá voda, evakuace obyvatel 
 
Mimořádná sucha 
Dlouhodobá sucha v oblasti Sahelu. V důsledku sucha dochází k hladomoru /Čína – 70 léta/ 
 
K lesním požárům /např. Španělsko, Řecko, Portugalsko/ 
Zemětřesení a sopečná činnost 
Zemětřesení – krátkodobé otřesy zemského povrchu, vznik na rozhraní litosférických desek 
Oblasti – Japonsko, Indonesie, Apeninský a Balkánský poloostrov 
 
U nás – Ostravsko, město Kraslice – malé škody 
 
Sopečná činnost – žhavé magma se dostává na povrch země a ničí vše, uvolňují se jedovaté plyny 
 
Tsunami – vlny, které vznikají podmořskou sopečnou činností 
 
Opakování – otázky 1,2,3 v učebnici 
 
 

Fyzika (pro zájemce) 

Sluneční soustava – Pohyby těles ve sluneční soustavě 
 
tělesa: hvězda – Slunce 
 planety – ustálená dostatečně velká tělesa, která pravidelně obíhají hvězdu 
 měsíce – ustálená dostatečně velká tělesa, která pravidelně obíhají planetu 
 komety – ustálená dostatečně velká tělesa tvořená kamením a ledem, která pravidelně obíhají hvězdu jednou 
 za velmi dlouhou dobu nebo kolem ní soustavou jen proletí. 
 planetky – dostatečně velké kusy skal pohybující se v meziplanetárním prostoru 

kamení, prach, plyny 
 
 
Celá naše galaxie – Mléčná dráha se pohybuje vesmírem směrem do místa vzniku vesmíru – Velkého třesku. 
Celá naše hvězdná soustava – Sluneční soustava se pohybuje v naší galaxii směrem od jejího středu. 
Ve sluneční soustavě:  
Periodické pohyby: rok doba oběhu planety kolem Slunce 
 Oběh komet, které se pravidelně vrací, percepci zemské osy… měříme také v letech. 
 den doba oběhu planety kolem své osy. 
 měsíc doba, za kterou proběhnou měsíční fáze 
  
Neperiodické pohyby: V meziplanetárním prostoru se pohybuje spousta prachu, kamení, kusů skal… 
 
Pravidla pro pohyb planet kolem Slunce vypozoroval již na přelomu 16. a 17. století astronom Johanes Kepler. 
 
 
 
 



Přírodopis (pro zájemce) 

Alf – průběžně zadávané testy – opakování Lidské tělo. 
Nezkreslená věda: Geneticky modifikované organizmy = GMO:  
https://www.youtube.com/watch?v=aCm6gXlua48 
Přečíst článek: 

GMO – Geneticky modifikované organismy 
Celé znění článku na: https://www.em.muni.cz/tema/1843-tema-gmo-geneticky-modifikovane-organismy ) 
Pro některé moderní šlechtitelská metoda, pro jiné hrozba a 
hra člověka na Stvořitele. Genetické modifikování organismů 
vyvolává už po desetiletí diskuse a stává se často i 
předmětem mnoha protestů. Co vlastně geneticky 
modifikované organismy jsou a jak se připravují? Kde 
nacházejí praktické využití? Proč některé jejich existence děsí 
a jaká fungují bezpečnostní opatření při nakládání s nimi? 
Za geneticky modifikovaný organismus (GMO) se považuje 
ten, jehož genetická výbava byla cíleně pozměněna způsoby, 
které v přírodě normálně neprobíhají. Na rozdíl od šlechtění, 
se kterým experimentoval např. již zakladatel genetiky 
Gregor Johann Mendel, vede genetická modifikace k získání organismů se zcela novými vlastnostmi, které nelze 
klasickými genetickými postupy navodit. 
Přínosy a rizika genetické modifikace organismů 
Přínosy: 

• využití ve výzkumu, jehož výsledky vedou k lepšímu poznání podstaty některých nemocí 

• výroba účinnějších léků, zlepšení léčebných postupů 

• odolnost rostlin vůči herbicidům a škůdcům či parazitům a infekčním chorobám, chladu atd. 
Rizika: 

• nejčastěji kritizována oblast GMO potravin a zemědělských plodin 

• možné narušení biodiverzity (rozmanitosti přírody) 

• při konzumaci člověkem možnost alergických reakcí 

• GMO potraviny a plodiny se vytvářejí teprve krátkou dobu a nedokážeme posoudit, zda jsou bezpečné 
 
Přípravou transgenních organismů se zabývá genové inženýrství, které je dnes, coby exaktní vědní disciplína, nedílnou 
součástí genetiky a molekulární biologie. Jeho postupy se vyžívají prakticky ve všech genetických a molekulárně-
biologických laboratořích pro izolaci genů, jejich klonování či charakterizaci. Genové inženýrství vzniklo v 70. letech 20. 
století a jeho principy se začaly brzy využívat v praxi, např. pro výrobu různých farmakologických preparátů. Jedněmi z 
prvních byly lidský inzulin nebo růstový hormon, připravované v bakteriích. Do té doby se k léčbě cukrovky a poruchy 
vzrůstu používaly zvířecí preparáty, které měly řadu nežádoucích vedlejších účinků. 
 
Zajímavosti o GMO potravinách a plodinách 

• První komerční GM potravinou bylo rajče vytvořené na začátku 90. let 20. století v Kalifornii. 

• Devadesát procent GM plodin je produkováno ve čtyřech zemích – Spojených státech, Argentině, Brazílii a 
Kanadě. Produkce USA pokrývala v r. 2008 téměř polovinu všech GM plodin. 

• Evropská unie je na rozdíl od USA známa svým rezervovanějším postojem ke GMO. 

• První GM plodinou, která se směla pěstovat v ČR, byla kukuřice. Letos v březnu schválila Evropská unie pěstování 
geneticky modifikované brambory. 

• Mezi celosvětově nejčastěji modifikované zemědělské plodiny patří kukuřice a sója, řepka olejka nebo vojtěška. 

• V současnosti je pro potravinářské účely v EU schváleno celkem 31 modifikací: 6 pro bavlnu, 17 pro kukuřici, 3 
pro řepku olejku, 3 pro sóju a jedna pro brambory a cukrovou řepu. 

• Pokud byla do potraviny použita geneticky modifikovaná surovina, musí to být na obale potraviny dle předpisů 
v EU vyznačeno. Výjimkou jsou případy, kdy potravina obsahuje genetické modifikace méně než 0,9 procenta. 

• Kontrolu potravin či surovin na přítomnost genetické modifikace provádí každoročně Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce. Laboratorními rozbory se zjišťuje, zda potraviny neobsahují nepovolenou modifikaci či 
zda je použití genetické modifikace správně označeno na obale. Odebírají se především výrobky z kukuřice, sóji 
a také rýže. V minulosti byla totiž na území EU několikrát zjištěna nepovolená genetická modifikace v rýži z USA, 
proto také pro dovoz rýže z USA platí zpřísněné podmínky. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aCm6gXlua48
https://www.em.muni.cz/tema/1843-tema-gmo-geneticky-modifikovane-organismy

