
Český jazyk 14.-17.4. 

1) Minulý týden jsem vám omylem zadala cvičení v pracovním sešitě, které jste již měli 

vypracované. Správné cvičení bylo 32/8. 

2) Všichni ještě neudělali test na druhy přísudků. Kdo ho nedokončil, tak se mi to samo ukáže 

v počítači a posílám ho znovu. 

3) Měli byste v současné době dělat druhý test, a to na koncovky přídavných jmen. Tento týden 

bude další test na přídavná jména: druhy přídavných jmen, stupňování, mluvnické kategorie. 

Opakujte si vše, co o přídavných jménech víte. 

Mluvnice – 1. hodina 

Učebnice strana 82/3. 

Věty si napíšete ob jeden řádek do sešitu a určíte všechny větné členy. 

Nastuduj si růžový rámeček v učebnici na straně 82. 

Řešení pošlu na konci týdne. 

Mluvnice – 2. hodina 

Učebnice strana 83/4. 

Věty si napíšete ob jeden řádek do sešitu a určíte všechny větné členy. 

Řešení pošlu na konci týdne. 

Literatura – 1 hodina 

1) Zopakujte si ze sešitu sociální baladu. Již příští týden bude asi test. 

2) Přečtěte si baladu Maryčka Magdonová od Petra Bezruče 

 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/petr-bezruc/marycka-magdonova-slezske-

pisne.html#axzz6JK7hJBJO 

Odpověz do sešitu na otázky: 

Kolik měl Magdon dětí? 

Co se stalo s rodiči Maryčky? 

Koho si musela vzít Maryčka za muže? 

Co se na konci balady stalo s Maryčkou? 

Odpovědi posílej mailem. 

Sloh – 2 vyučovací hodiny 

1) Všichni mi už měli poslat recept. Musíte si dávat pozor, jak ho píšete, proto jsem vám napsala 

vzor, ale mnozí z vás se ho nedrželi! 

2) V této hodině napíšete další slohovou práci. Budete popisovat obrázek – krajinu. Už to máme 

natrénované, protože jsme to psali ve škole dvakrát. 

Popis bude členěný na odstavce podle osnovy. Začnete nadpisem: Popis krajiny 

 

 



Do sešitu si napiš nejprve osnovu: 

Osnova: 

1) Úvod – co je hlavním motivem krajiny, kde se asi krajina nachází 

2) Stať – popis krajiny odpředu dozadu, nakonec nebe (mohou být 2-3 odstavce) 

3) Závěr – jak na mě krajina působí, jestli se mi líbí, co ve mně vyvolává, mám k tomuto typu 

krajiny vztah?   

 

 

 
 

Slohová práce by měla být dlouhá minimálně na jednu stranu v sešitě. Píšete ji na linkovaný 

papír s tenkými linkami. 

Sloh posíláte mailem do 24.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 14.4. – 17.4.2020  

Zopakuj si z minulé látky: 

1. V jakých zeměpisných šířkách se nacházejí subtropy? 

2. Jaké typické plodiny lidé pěstují v subtropech? 

 

                              V Alfovi si vyzkoušej testík „Subtropy“.       

 

Na 2 vyučovací hodiny tohoto týdne máme připraveny přírodní krajiny mírného pásu.  

Jací živočichové a jaké rostliny se vyskytují u nás? 

Zápis do sešitu: 

Vegetační pásy mírného pásu 

 V mírném pásu se nachází stepi, které postupně přechází lesostepmi v lesy mírného pásu. 

 

M stepi prérie - Severní Amerika 

í  pampy - Jižní Amerika 

r  puszty - Maďarsko 

n   

ý lesostepi  

   
p lesy listnaté 

á  smíšené 

s  jehličnaté - tajga 

   

Stepi – travnatá moře 

Travnatá společenstva mírného pásu s menším množstvím srážek.  

Rostliny: 

• traviny 

Živočichové: 

• hlodavci (sysel, hraboš) 

• draví ptáci 

• kůň převalského 

• bizon, zubr 

Vzhledem k úrodným půdám je lidé využívají jako pole. Jsou významnými světovými 

obilnicemi.  



Lesy mírného pásu 

Rozdělují se na lesy listnaté, smíšené a jehličnaté – tajga. 

Lesní patra (podle výšky rostlin): kořenové, mechové, bylinné, keřové, stromové 

Rostliny:  

• stromy – dub, buk, javor, bříza, olše, smrk, borovice, jedle, modřín  

• borůvka, brusinka, malina, ostružina 

• sněženka, violka, vraní oko 

Živočichové: 

• šelmy – medvěd, vlk, rys, liška, kuna 

• kopytníci – jelen, daněk, muflon, srnec, prase divoké 

• zajíc, ježek, veverka, jezevec 

• sojka, dudek, sova, sýček, výr 

• zmije, ještěrky, členovci 

Významy lesa: obydlí pro živočichy, potrava, zásobárna vody, zpomalení větru, zdroj kyslíku, 

zásobárna dřeva, rekreace 

Velkou část původních lesů lidé přeměnili na zemědělskou půdu. 

Jehličnaté lesy – tajga. 

Úkol: Poznej, co je na obrázku: 

Nápověda: javor, sekvoje, grizzly, vlk, daněk, orel, brusinka, bizon, zubr, rys. 

 

     

 

  
 

 

 



Přírodopis 14. -17. 4. 

V úterý 14.4. bude zadán test v Alfovi – téma: Členovci rybníka. Test prosím vypracovat do pátku 

17.4. Tento test půjde spustit vícekrát, můžete ho tedy využít pro procvičování a opakování učiva. 

Známku z prvního vyplnění (úspěšného dokončení) testu si zapíši. 

1. hodina: 

Přepsat zápis do sešitu: 

OBOJŽIVELNÍCI 

a) žáby: skokan zelený, skokan hnědý, ropucha obecná 

b)ocasatí: čolek velký 

-rozmnožování – vajíčka kladou do vody (ochrana – sliz) →pulec (vody, žábry) →dospělec (více souš, 

plíce + kůže)  

 

PLAZI 

-užovka obojková-světlé skvrny za hlavou 

  -jazyk – hmat, čich 

  -dobře plave – potrava: ryby, žáby, hmyz … - kořist polyká celou, postupně tráví 

    -klade kožovitá vejce pod listy, do mechu … 

Prohlédnout obrázky a popisky: 

 

 
Užovka obojková 

 
Skokan hnědý                                   Skokan zelený 



 
Ropucha obecná   

Čolek velký 

 
Vývoj žáby                                                                                           Vývoj čolka 

 

2. hodina: 

Podívat se na video z: https://decko.ceskatelevize.cz/obyvatele-ceskych-vod - díl: Obojživelníci 

Do sešitu přepsat nebo vytisknout otázky a odpovědět na ně (doporučuji využít starý zápis v sešitě o 

obojživelnících a plazech lesa – vše je opakování). Vyfocené/sken/word prosím zaslat na e-mail: 

ala.vyskocilova@seznam.cz do pátku 17. 4. 2020.  

1. Proč jsou obojživelníci citliví na znečištění životního prostředí? 

2. Jak přečkávají hadi zimu? 

3. Jaký had ČR je jedovatý? 

4. Jak se správně zachovat při uštknutí? 

5. Napiš dva znaky, podle kterých poznáš užovku obojkovou od zmije obecné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/obyvatele-ceskych-vod
mailto:ala.vyskocilova@seznam.cz


Anglický jazyk 14. -17. 4. – paní učitelka Burdová 

Út 14.04. 

Na úvod bych si pustila tento link: https://www.youtube.com/watch?v=FZLIcQf47TQ 

Zjistěte , která hudební skupina zpívala tuto píseň a odkud byla. 

Učebnice str. 26 cv.1 

 Poslechněte si v mcourser. KOMU NEFUNGUJE mcourser, nechť se na mě obrátí a zařídím nový kód. 

Kontakt:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

Velký sešit 

Do velkého sešitu si budeš vypisovat sporty TAKTO: 

1/ TO PLAY+a team sport /a game/ - play  table tennis, play ……… 

2/ TO GO+sloveso+ing  - go  cycling, go dancing….. 

3/ TO DO+an individual sport – do gymnastics, do athletics,…. 

BUDEŠ SE TO UČIT! 

 

Učebnice str.26 cv2, opět do velkého sešitu 

1/ INDOOR SPORTS ARE-……. 

2/ OUTDOOR SPORTS ARE ……. 

cv.4  

ODPOVĚZ písemně do sešitu na 6 otázek 

St 15.04. 

Učebnice str. 27 cv.5 Poslechni si názvy Sports  equipment. Vypiš si slova do slovníčku . PS str.69 

PS str.29 cv. 3 

PS str.30 cv.6,7,8,9 

 

ČT 16.04. 

PS str.31 

OPIŠ si do velkého sešitu MODRÝ rámeček nahoře a poučku pod rámečkem. NEED a NEED TO 

PS str.31 cv. 10,11,12  

VŠE si kontroluj v mcourser 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZLIcQf47TQ


Můžeš začít pracovat na SLUNÍČKÁCH do velkého sešitu. 

Uděláš si kroužek a do toho si napíšeš název sportu. Kolem budeš dělat čáry- paprsky a ke každému 

paprsku napíšeš vybavení k tomu sportu. 

Př. 

Ice hockey  – a puck, a hockey stick, a helmet, a goal, gloves,  

We  wordu to neumím nakreslit, ale už jsme to dělali. 

 

 

Anglický jazyk 14. -17. 4. – paní učitelka Pulcová  

 
A) OPRAVA A KONTROLA 

 
1) PRACOVNÍ SEŠIT str.14/cv.6: 
a) He doesn´t wear  school uniform. 
b) She doesn´t chew gum at school. 
c) Tom doesn´t play hockey once a week. 
d) My sister doesn´t play a musical instrument. 
 
2) SPOJOVÁNÍ: 

 chick = kuře 
 

 lily = lilie 
 

hen = slepice 
 

daffodil = narcis 
 

catkin = kočička 
 

 basket = košík 
 

 spring = jaro 
 

 duckling = káčátko 
 



 lamb = jehňátko 
 

 bunny = zajíček 
 

 Easter egg = velikonoční vajíčko 
 

 cake = dort 
 
3) Písnička Easter bunny song: 
The bunny hops. = Zajíček skáče. 
The bunny wiggles his nose. = Zajíček kroutí čumáčkem. 
The bunny flops his ears.= Zajíček mává oušky. 
The bunny shakes his tail. = Zajíček vrtí ocáskem. 
 
  

B) ZAČÍNÁME S OPAKOVÁNÍM PŘÍTOMNÉHO ČASU PRŮBĚHOVÉHO 
(Přítomný čas PROSTÝ jsme opakovali v pracovním sešitě od str.8 do str.15) 
 

Pracovní sešit 
1) • na str. 17 zopakovat/prostudovat gramatiku v modrém rámečku Present continous- positive, 
negative 
• pak vypracovat cvičení: 17/3 + 18/4 
 
2)• na str. 18 zopakovat/prostudovat gramatiku v modrém rámečku Present continous – questions 
and short answers 
• pak vypracovat cvičení: 19/5 
 
 

C) OPAKUJTE A PROCVIČUJTE NA ALFOVI 
Tam mám možnost vidět, jak jste pilní a šikovní☺ POZOR! Test je potřeba vyplnit nejpozději do 
17.4., později už nebude k dispozici. Tento týden ještě procvičujme, příští týden bude test na 
známky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dějepis 14. -17. 4.  
 
Vytisknout, nalepit do sešitu, prostudovat. Zasílám i prezentaci. Doplnit pracovní sešit str. 30-31. 
Test v Alfovi „Starověké Řecko“ vypracovat do 17.4. 
 
Atény v době Periklově 

- Druhá polovina 5. století př.n.l. nevýznamnější státník v Athénách Perikles 
- Prosadil  plat úředníkům 
- Vývoj demokracie v Athénách 
- Stavební rozvoj Athén (po řecko-perských válkách), mohutné opevnění, nový přístav, dlouhé 

zdi, obnova chrámů po válkách 
- Akropole – chrám bohyně Pallas Athéna – Parthenon 
- Tím získali práci nemajetní Athéňané  
- Athény kulturním střediskem 
- Náboženské slavnosti – divadelní představení – komedie, tragédie 
- Žili zde nejslavnější filozofové starověku – Sokrates, Platon, Aristoteles, historik Thukydides 
- Spisovatel Xenofon 
- Moc Athén stoupala – to se nelíbilo Spartě…. 

Peloponéská válka 
- Sparta znepokojená mocenským vzestupem Athén 
- Sparta útočí na Athény 
- Válka 431-404 př.n.l. Athény vyčerpala 
- Morová nákaza, na mor umírá i Perikles 
- Kruté podmínky, velké boje 
- Athény donuceny ke kapitulaci 
- Podmínky Sparty pro Athény: zničit loďstvo, rozpustit námořní spolek, vstoupit do spolku 

peloponéského, strhnout hradby 
- Oslabená Sparta, ale nedokázala  moc udržet  
- Toho využívá řecký soused Makedonie 

Makedonská nadvláda a konec řecké samostatnosti 4. – 2. století př.n.l. 
- Starověcí Makedonci byli Řekové 
- Makedonie a Řecko odedávna udržovaly styky, hlavně obchodní 

Filip a Alexander 
- Král Filip zaútočil na Řecko – využil oslabeného Řecka po válce 
- Řekové mu podlehli  v bitvě u Chaironeie r. 338 př.n.l. 
- Vyhlásil tažení proti Persii 
- Uprostřed  připrav byl na svatbě své dcery zavražděn 
- Na trůn nastoupil jeho 12ti letý syn Alexandr 
- Jeho vychovatel byl filozof Aristoteles 
- Vydal se na válečné tažení,  
- Do tří let ovládl Persii i Egypt 
- V Egyptě založil slavní přístav Alexandrii 
- Vydal  se s vojskem až do Indie – vojenské úspěchy 
- 323 př.n.l. nečekaně umírá v Babylonu – jeho sídelní město 
- Zemřel bez dědice 
- Vlády s ujímají vojevůdci 
- Říše se rozpadla na několik menších států 
- Na rozpad i vliv mnoho národnostních, kulturních a hospodářských rozdílů 
- 300 př.n.l. vzniká Makedonie, Egypt a Sýrie 
- Těmto státům říkáme helénistické  - kultura, která vznikla na území bývalé Alexandrovi říše 

smíšením původní kultury východních národů s kulturou řeckou 
 



Matematika 14.-17.4. 

 
Cvičení: Pokračujte ve cvičeních v pracovním sešitě na str.: 157, 158, 159 

 



 

Fyzika 14.-17.4. 

Využití magnetických sil a magnetického pole 
Magnetismus a magnetické vlastnosti látek využíváme v mnoha jednoduchých, ale i složitých strojích 
i stavbách. Ukážeme si jen několik příkladů. 
 
Elektromagnet Pomocí průchodu elektrického proudu dokážeme kovy silně zmagnetizovat. 
 př.: jeřáb na vrakovišti, magnetický zámek – trezor, zvonek 

 
 
Elektromotor Naprostá většina strojů a přístrojů „na elektriku“, které se pohybují, ho má. 
 Využívá působení sil v elektromagnetickém poli. 
 př.: vrtačka, pračka, myčka, sušička, fén, mikrovlnka, cd přehrávač, tramvaj…

  
 
 
 
Hard disk v počítači používá zmagnetizování políček v něm na ukládání informací. 

 
 



Magnetická rezonance používá magnetické pole k diagnostice onemocnění. 

 
 
Elektrárny využívají magnetické pole magnetu k výrobě elektrické energie. (Všechny mimo solárních.) 
 Jen pro zajímavost jsou níže obrázky některých našich elektráren. 
     Dukovany – jaderná (Pracuje jadernou reakcí.) 

  
      Prunéřov – tepelná (Pracuje spalováním uhlí.) 

 
       Orlík – vodní (Pracuje průtokem vody z přehrady.) 

 
 

 



Občanská a rodinná výchova 14.-17.4. 

Naši slavní sportovci / s.76/  

Dominik Hašek – lední hokej  

Emil Zátopek – atletika  

Jan Železný – atletika  

Jaromír Jágr – lední hokej  

Tomáš Rosický – fotbal  

Martina Navrátilová – tenis  

Populární – u veřejnosti známý , oblíbený.  

Sláva – vrcholné veřejné uznání, proslulost  

Slavné české výrobky:  

Automobily – Mladá Boleslav, karlovarské oplatky, plzeňské pivo, sklo, bižuterie, obuv. 

 

 


