
Přírodopis 20.-24.4. 

Test v Alfovi – Ryby – vypracovat do 24.4. 

 

Odkazy na videa ze zoomu: vývoj obojživelníků: 

mlok – vývin ve vajíčku v pulce: https://www.youtube.com/watch?v=SEejivHRIbE 

žába – vývin: https://www.youtube.com/watch?v=wAcwjWi6I9Y 

 

Přepsat zápis do sešitu: 

Ptáci 

-duté kosti – usnadnění létání, plavání 

-častý pohlavní dimorfizmus (dvojtvárnost) – samec a samice mají rozdílný vzhled 

-vodní ptáci  – mazová žláza – zobákem si roztírají maz po peří – nenasákne se vodou 

  - blány na končetinách – usnadnění plavání 

-skupina vrubozobí – zoubky na okraji zobáku – cedí vodu, v zobáku zůstává potrava – husa velká, 

labuť velká 

-kachny  - plovavé – kachna divoká, lžičák pestrý, čírka obecná 

  -potápivé – polák velký, potápka roháč 

Prohlédnout si obrázky – rozdíl mezi plovavými a potápivými kachnami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SEejivHRIbE
https://www.youtube.com/watch?v=wAcwjWi6I9Y


 

Prohlédnout si obrázky – druhy vodních ptáků: 

kachna divoká potápka roháč

lžičák pestrý polák velký

husa divoká čírka obecná

labuť velká



Anglický jazyk – paní učitelka Burdová - 20.-24.4. 

Út 21.04. 

OPAKOVÁNÍ 

Použiješ sluníčka , která jsi měl zadaná na čtvrtek 16.04. a vezmeš si učebnici na str. 27 cv. 6 

Je tam 5 obrázků a začneš psát věty podle EXAMPLE=VZORU 

 It´s football. You need/ = potřebuješ/ a football, a jersey, and a goal to play football. 

a/ 

b/ 

c/ 

d/ 

e/ 

Pokud ti to půjde , přidáš další věty.   

V  ALFOVI  máte různé věci na procvičování bez ohraničení do kdy byste to měli splnit, ale je tam také 

nějaký test, který se musí splnit do  zadaného data. Je tam rozptyl od kdy do kdy.Pokud se vám to 

nepodaří, máte smolíka. 

 

St 22.04. 

PS str. 32 cv. 1,2 

PS str.33 cv.3,4 

KONTROLUJ SI VŠE V mcourser 

 

ČT 23.04. VIDEO CHALLENGE 

https://www.youtube.com/watch?v=b1c_qANDCZ8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b1c_qANDCZ8


Anglický jazyk – paní učitelka Pulcová - 20.-24.4. 

A) OPRAVA A KONTROLA 
Pracovní sešit: 
•17/3 
1 – d 
2 – e 
3 – a 
4 – c 
5 – b 
6 – f 
•18/4 

1) playing 
2) writing 
3) chatting 
4) watching 

5) listening 

6) swimming 

7) cooking 

8) making 

9) sleeping 

10) running 

11) sitting 

•19/5 
1) Are you sitting? Yes, I am. / No, I´m not. 
2) Are you chatting?  Yes, I am. / No, I´m not. 
3) Is your teacher standing? Yes, she is. / No, she isn´t. 
4) Are your classmates wearing hats? Yes, they are. / No, they aren´t. 
5) Is the sun shinig? Yes, it is. / No, it isn´t. 
6) Is it raining?  Yes, it is. / No, it isn´t. 
7) Are your classmates working? Yes, they are. / No, they aren´t. 
8) Is your teacher wearing  pink scarf? Yes, she is. / No, she isn´t. 

 
B) Pokračujeme v OPAKOVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO a PŘÍTOMNÉHO ČASU 
PRŮBĚHOVÉHO  
→ Na str. 20 v pracovním sešitě pečlivě prostudujte obě tabulky i text pod nimi. 
→ Potom v prac. sešitě vypracujte: 20/1 
            21/2,3,4 
            22/5 
            23/6 
C) PROCVIČUJTE NA ALFOVI (! PROCVIČOVACÍ TESTY BUDOU K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 20. DO 
ČTVRTKA 23.4.) 
 
E)!!! V pátek 24. 4. bude zadán TEST NA ZNÁMKY v programu Alf:  NA PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A 
PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ 
! TEST BUDE S ČASOVÝM LIMITEM, BUDE MOŽNÉ OTEVŘÍT HO JEN JEDNOU A BUDE K DISPOZICI 
POUZE V PÁTEK 24.4.! 
 

 



Dějepis 20.-24.4. 

- Přečíst, nalepit do sešitu. Učebnice str. 77 - 85 
KULTURA VE STAROVĚKÉM ŘECKU 
ŘECKÉ NÁBOŽENSTVÍ 

- Podle představ Řeků žili bohové na Olympu, hoře v severním Řecku, jejíž vrchol byl stále v 
oblacích.  

- Řekové věřili, že bohové jsou nesmrtelní a zůstávají věčně mladí, ale jinak mají stejné 
vlastnosti jako lidé 

- Zlidštění podoby bohů dokládá, že Řekové neměli z bohů bezmeznou hrůzu a nevyvinula se 
ani samostatná vrstva kněží 

 
ZEUS nejmocnější z bohů, nazývaný hromovládný, patřila mu země i nebe a všichni ostatní bohové ho 
museli poslouchat. 
HÉRA manželka Dia, byla uctívána jako ochránkyně rodinného života. 
POSEIDON bratr Dia, vládce moře, zobrazován s trojzubcem. 
APOLLÓN bůh slunce a světla a zároveň vládce  múz ( 9 bohyň jednotlivých uměleckých oborů ). 
ATHÉNA bohyně moudrosti, zručnosti a vynalézavosti, ochránkyně města Athén 
AFRODITA bohyně lásky a krásy. 
HÁDES bratr Dia, ovládal podsvětní říši mrtvých. 
 

LITERATURA A DIVADLO 

- Řekové převzali hláskové písmo od Féničanů.  
- Dochovalo se mnoho básní a řada odborných literárních děl. 
- Nejznámější jsou eposy ILIAS a ODYSSEA, za jejichž autora je považován slepý básník  

HOMÉR ( eposy ovšem vznikaly po několik generací.) 
 
Ilias líčí poslední rok války Řeků proti městu Trója, které bylo nakonec dobyto lstí, kterou vymyslel 
řecký hrdina Odysseus ( dřevěný kůň, ve kterém se schovali řečtí bojovníci.) Odyssea navazuje na 
dobytí Tróje a líčí návrat řeckého hrdiny domů. Jeho cesta trvala deset let, neboť nepřízní bohů byl 
nucen bloudit v cizině a prožít nebezpečná dobrodružství. 
 

- Divadelní hry vznikly jako součást náboženských slavností. Herci předváděli příběhy ze života 
bohů a hrdinů. Postupně se vyvinuly dva typy her: 

1. TRAGEDIE vážné hry  
2. KOMEDIE veselé hry z každodenního života 

- Nejslavnějšími  autory tragedií byli AISCHYLOS, SOFOKLES, EURIPIDES, u komedií 
ARISTOFANES. 

- Řecká divadla byla přírodní půlkulatá. Herci používali masky, které zesilovaly hlas, a všechny 
postavy hráli pouze muži. 

 
ARCHITEKTURA A VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

- Základem staveb sloup. Rozeznáváme tři typy: 
1. DÓRSKÝ mohutný, málo zdobený 
2. IONSKÝ hlavice zdobená dvěma závity 
3. KORINTSKÝ hlavice zdobená rostlinnými listy 

- K nejkrásnějším památkám architektury patří chrám bohyně Athény na Akropoli. Je postaven 
z mramorových kvádrů. Jako spojů se užívalo železných a měděných skob. Štíty a kamenný 
pás kolem vrchní části stavby ( vlys ) zdobí sochy a reliéfy. Uvnitř byla socha Athény od 
sochaře FEIDIA. 



- Řecké domy měly vnitřní dvůr obklopený obytnými místnostmi, honosnější domy byly 
patrové se sloupořadím. Výjimečně koupeny, využívány veřejné lázně 

 
MALÍŘSTVÍ  

- malby na keramice, které věrně zachycovaly výjevy ze života i z mytologie. Vnitřky domů 
zdobeny freskami 

 
SOCHAŘSTVÍ  

- sochy z mramoru nebo bronzu, snažily se věrně zachycovat postavy. Jednou z nejkrásnějších 
soch je DISKOBOLOS  od sochaře MYRONA 

. 
OLYMPIJSKÉ HRY 

- Hry se konaly vždy k poctě nějakého boha. Konaly se např. v Delfách nebo v Athénách. 
- Nejznámější hry se konaly v OLYMPII na severozápadě Peloponésu jednou za čtyři roky k 

poctě vládce bohů Dia.  
- Trvaly většinou týden a mohl se zúčastnit každý bezúhonný občan. 
- Podle tradice proběhly  první olympijské hry 776 př. n. l.  
- Před jejich zahájením se rozběhli poslové po celém Řecku, aby všechny státy, pokud bojují, v 

boji ustaly a poslaly své zástupce do Olympie.  
- Závodilo se v běhu, v pěstním zápase, v hodu diskem a oštěpem a v jízdě na válečných 

vozech. Později soutěžili i básníci a hudebníci. 
- Odměnou pro vítěze byl olivový věnec, ale vítězi byly prokazovány nejvyšší pocty 
- Oslavoval ho celý stát a v jeho rodném městě mu byla postavena na počest socha 
- Ženy neměly na hry přístup, ale mohly pořádat své vlastní hry zvané HÉRAI 
 

VĚDA 

- Velký rozvoj lékařství 

- Nejslavnější lékař Hippokrat – přísahu skládají lékaři po ukončení studia dodnes 

- Matematické výpočty a astronomické pozorování 

- Matematické a geometrické poznatky – používáme dodnes 

- Thales z Milétu – vztah kružnice a  trojúhelníku 

- Pythagoras – výpočet stran v trojúhelníku 

- Archimedes – fyzikální zákony  

- Dějepisectví: historik – nazývám otec dějepisu - Herodotos- sepsal dějiny Egypta, 

Persie…hledal v historii vztahy a např. příčiny válek 

- Thukydides – podrobně popsal peloponéskou válku 

- Filozofové Platon, Sokrates, Aristoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 20.-24.4. 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Věty 

Věta jednoduchá – má pouze 1 přísudek 

Souvětí – více než 1 věta, kolik máš přísudků, tolik máš vět (nemyslíme několikanásobný přísudek) 

- V souvětí jsou věty od sebe odděleny spojkami, čárkami 

- Před některými spojkami se čárka píše a před některými nepíše 

Nastuduj si v učebnici růžový rámeček na straně 84 

Pracovní sešit strana 34/1,2,3 

Řešení pošlu na konci týdne 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 35/4,5,6,7 

Řešení pošlu na konci týdne 

Literatura 

1) Opakuješ si učivo Balady – bude test v Alfovi. 

Zápis do sešitu: 

Romance 

- Lyricko – epická báseň středního rozsahu 

- Je veselá (opak balady) 

- Témata jsou většinou milostná a romantická 

Jan Neruda – básnická sbírka Balady a romance – ve sbírce se nachází Romance o Karlu IV., Romance 

o jaře 1848… 

Přečti si: Jan Neruda – Romance o Karlu IV. 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jan-neruda/romance-o-karlu-iv-balady-a-

romance.html#axzz6Jx0bUB84 

Sloh – píšeš popis krajiny, poslat mailem do 24.4 

 

 

Fyzika 20.-24.4. 

Porozhlédni se po vašem bytě, domě a vypiš, kde všude najdeš využití magnetu nebo magnetismu. 
Schválně kolik strojů, přístrojů, držáků… najdeš. 
 

 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jan-neruda/romance-o-karlu-iv-balady-a-romance.html#axzz6Jx0bUB84
https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/jan-neruda/romance-o-karlu-iv-balady-a-romance.html#axzz6Jx0bUB84


Matematika 20.-24.4. 

 
 
 



 
Výklad: Souhlasné a střídavé úhly (str. 160) 

Souhlasné úhly jsou úhly, jejichž první ramena jsou rovnoběžná a druhá leží na jedné přímce. Musí 
také platit, že úhly mají stejnou orientaci. Souhlasné úhly mají stejnou velikost. 

Střídavé úhly jsou dva úhly, jejichž první ramena leží na jedné přímce a druhá ramena jsou rovnoběžná, 
přitom směr příslušných ramen je opačný (střídavý). Střídavé úhly mají stejnou velikost. 
 
Vrcholové úhly jsou takové úhly, které mají společný vrchol a jejich ramena tvoří opačné polopřímky. 
Vrcholové úhly mají stejnou velikost. 
 
Vedlejší úhly jsou takové úhly, které mají jedno rameno společné a druhá ramena jsou opačné 
polopřímky. Součet vedlejších úhlů je vždy roven přímému úhlu 180ᵒ. 

 
Cvičení: pracovní sešit str. 161, 162, 163 
 
 
 



Zeměpis 20.-24.4. 

Zopakuj si z minulé látky: 

1. Jaké vegetační pásy se nacházejí v mírném pásu? 

2. Zkus zjistit, co je to jurta? 

 

                              V Alfovi si vyzkoušej testík „Mírný pás“.       

 

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

Zopakuji si, co víš o polárním dni a noci? 

Zápis do sešitu: 

Vegetační pásy polárního pásu 

 V polárním pásu se nachází tundra a mrazová pustina (polární poušť). 

Tundra 

 

Tundra je bezlesá krajina porostlá mechy a lišejníky, místy travou. Vyskytují se i menší keře, 

zakrslé stromy (jehličnany, kleče, malé břízy, vrby).  

Vyskytuje se zde trvale zmrzlá půda – permafrost. 

Živočichové: 

• sob 

• medvěd, vlk, polární liška 

• zajíc bělák 

• pižmoň 

• sovice sněžná, stěhovaví ptáci, hmyz 

Vzhledem k těžkým podmínkám lidé využívají tundru jen málo.  

Na severu Evropy tvoří významnou kulturní entitu Laponci (Sámové). 



Polární pustiny 

 

Jsou oblasti trvale pokryté sněhem a ledem s velmi nízkými teplotami nacházející se 

v polárním pásu.  

➢ Arktida – sever – není světadíl  

➢ Antarktida – jih – je světadíl 

Živočichové: 

• lední medvěd, tuleň, lachtan, mrož 

• liška polární, zajíc bělák 

• tučňáci (jen na jižní polokouli) 

• velryby, kosatka, běluha, narval 

• ptáci (albatros, sovice sněžná) 

V oblasti Arktidy žijí Eskymáci – Inuité. Jejich sněhová obydlí se nazývají iglú. 

 

Věděl jsi že: 

Největší doložený jedinec plejtváka byla samice s délkou 33,6 m. 

 

Největší tučňák císařský dorůstá výšky až 122 cm a hmotnosti přes 23 kg. 

 

 

 

 



Úkoly:  

1. Kdo a kdy byl první na severním a na jižním pólu? 

2. Poznej, co je na obrázku: 

Nápověda: sovice sněžná, albatros královský, běluha severní, sob polární, tundra, iglú, mrož 

lední, tuleň obecný, liška polární, zajíc bělák, pižmoň severní.                       

https://www.youtube.com/watch?v=1_SXklNiB0s 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_SXklNiB0s


Občanská a rodinná výchova 20.-24.4. 

Z historie 

Každý občan by měl znát historii své země. Poznáš podle obrázků na straně 73 v učebnici, které 
důležité události se zapsaly do dějin naší země 19. a 20. století?? Ke každému obrázku napiš do  

sešitu událost. 

Naši prezidenti / s. 77/ 

Prezident je hlava státu. Je představitelem výkonné moci. 

Znáš jména všech našich prezidentů? Pomůžou ti fotografie na str. 77, učebnice. 

Úkol : Jaké vlastnosti by měl mít prezident státu? Zjisti, jaké podmínky musí splňovat kandidát na 

prezidenta státu. 

Jména vylušti z přesmyček v učebnici. 

Tomáš Garrigue Masaryk 

Edvard Beneš 

Emil Hácha 

Klement Gotwald 

Antonín Novotný 

Ludvík Svoboda 

Gustáv Husák 

Václav Havel  

Václav Klaus 

Miloš Zeman 

Co myslíš, jaké pocity prožívá prezident, když musí učinit důležitá rozhodnutí? 

Opakování – testy na ALFU……průběžně. 

 

 

 

 


