
Přírodopis 27.-30.4. 

Test v Alfovi – Obojživelníci a plazi – prosím vypracovat nejlépe do pátku 1.5. 

Přepsat zápis do sešitu: 

Savci 

-hlodavci - hryzec vodní 

  -ondatra pižmová – blány mezi prsty, uzavíratelné uši, žije v norách 

-šelmy   -vydra říční – živí se rybami, hryzci 

 

Prohlédnout obrázky: 

      Zopakovat téma: Ptáci – příští týden bude test v Alfovi! 

hryzec vodní hryzec vodní ondatra 
pižmová

ondatra 
pižmová

vydra říční vydra říční

vydra říční



Anglický jazyk – paní učitelka Burdová – 27.-30.4. 

Út  28.04. 

Připomínám ALF. Chválím žáky, kteří splnili Test z lekce 0. Procvičování TOWN 

Nedopadlo zrovna nejlépe, ale není to na známky, pouze na procenta. 

Přidala jsem vám  

1/ TEST -  Present simple vs. Present continuous  

2/  TEST - SLOVOSLED = Word Order. 

3/  Procvičování - opakování. WHAT ARE YOU WEARING?  Není to na známky, ale pouze na procenta 

4/ Přítomný čas prostý 

 

St 29.04. 

Učebnice str. 28 cv.2- poslech . Pustit  mcourser, najít si v e- učebnici a zapnout. Pouze poslech a 

opakovat výslovnost. Kdo chce dělat další poslech – cv.4 a cv.5 

Vyhledejte si ve WIKIPEDII sport LACROSSE a vypište si pár slov o tomto sportu do velkého sešitu. 

Učebnice str. 29 cv.6 – vypsat slovní zásobu do slovníčku z tabulky a v PS str. 70 najdete české výrazy, 

které si tam dopíšete. 

PS str. 34 cv. 5,6,7 

 

Čt 30.04. 

PS str. 35 cv. 8,9 

Kontrolovat v mcourser. 

Slovní zásoba PS str. 69- 70 , Lekce 1A, 1B 

Opakovat slovní zásobu. 

Učebnice str. 29 cv.8 

PS str. 35 cv. 8 a 9 

 

 

Anglický jazyk – paní učitelka Pulcová – 27.-30.4. 

! UPOZORNĚNÍ ! 
Ti, kdo nevypracovali TEST na ALFOVI v řádném termínu (24. 4.), mají výjimečně možnost 
dodatečného vyplnění – test bude opětovně přístupný V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ (27. - 28.4.). 
 
A) OPRAVA A KONTROLA 
•20/1: 



1 – f 
2 – a 
3 – e 
4 – b 
5 – d 
6 – c 
•21/2: 
1. Linda isn´studying, she is sleeping.  
2. I don´t go to work every day. 
3. They don´t play tennis on Monday. 
4. Are you listening to me? 
5. Do you often need help? 
6. Is it raining at the moment? 
•21/3 
1 – b 
2 – c 
3 – a 
4 – f 
5 – d 
6 – e 
•21/4 
- is swimming 
- don´t go 
- is singing 
- plays 
- am sitting 
- helps 
•22/5 
1. 
a) makes 
b) is reading 
2. 
b) is riding 
a) studied 
3. 
a) works 
b) is playing 
4. 
b) is playing 
a) wears 
5.  
a) teach 
b) are playing 
 
•23/6 
1. play 
2. reading 
3. speak 
4. isnot 
5. does 
6. isnot 
7. sitting 



8. donot 
9. like 
10. doesnot 
11. does 
12. loves 
13. is 
14. am 
15. are 
16. helps 
17. do 
18. looking 
 
 
B) Vyplňte cvičení. Není potřeba ho tisknout, stačí, když si správně očíslované řešení zapíšete do 
školního sešitu. 

 

 
 
 
 
C) Podívejte se na video. Zjistěte, jak dělají anglická zvířátka a další anglická citoslovce. Potom si 
své nové znalosti ověřte na ALFOVI. 
https://www.youtube.com/watch?v=iX7_n2uF9Ng 
 
D) A to je pro tento týden vše ☺ Minulý týden jste toho měli opravdu hodně, tak ať si teď můžete 
aspoň trochu odpočinout ☺ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iX7_n2uF9Ng


Český jazyk 27.-30.4. 

1) Děláš si test v Alfovi – skladba a romance, balady – opakování a procvičení učiva 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Oprava věty: učebnice 83/4 PŘ 

    PT (ONY) PKS PUZ 

Vysoké a dravé vlny zakulatí kameny na oblázky a oblázky rozdrtí na jemný písek. 

Zápis do sešitu: 

Věta dvojčlenná – má PO+PŘ 

Jana volala na svého tátu. PO – Jana, PŘ – volala 

Věta jednočlenná – má jen PŘ 

Hodně sněží. PŘ – sněží 

Větný ekvivalent – nemá PO a PŘ – bývají to příkazy, zákazy, odpovědi, nadpisy 

Pozor zlý pes! 

Nastuduj si: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vata-jednoclenna-dvojclenna-ekvivalent 

 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Věta hlavní – nezávislá, má vlastní myšlenka, nemůžeme se na ní zeptat – označujeme H 

Věta vedlejší – závislá na větě hlavní, rozvíjí větu hlavní – označujeme V 

Prostudovat v učebnici na straně 86 – růžový rámeček 

Prostudovat rámeček na straně 87 

Vypracuj v pracovním sešitě 36/8,9,10a 

Poslechni si nahrávku. – otevři si k ní učebnici na straně 86 a 87 

 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

DRAMA 

Literární druhy: 

1) Lyrika – nemá děj 

2) Epika – má děj 

3) Drama – odehrává se na jevišti 

- Vyvinul se z něj film 



Dialog – promluva dvou nebo více postav 

Monolog – promluva jedné postavy 

scénář – text dramatu+ kdo co dělá 

libreto – text k opeře, muzikálu 

Drama – členěno do jednání – každé tvoří ucelený úsek 

Výstup – je dán příchodem a odchodem herce ze scény 

Prolog – předmluva, vstupní scéna 

Epilog – doslov, závěrečná scéna 

 

 

 

Občanská a rodinná výchova 27.-30.4. 

 

Opakování naši prezidenti  a stověžatá Praha. 

 

Všichni jsme lidé /82 -85/ 

 

Lidé na na světě nejsou úplně stejní. Každý má různé osobní předpoklady, různé životní podmínky. 

V lidské důstojnosti jsou si všichni rovni. 

 

Podívej se do učebnice dějepisu na předchůdce člověka. 

 

Jiný názor je, že lidé byli stvořeni Bohem. Známkou dobrého chování je respektovat názor druhého. 

Někteří vědci tvrdí, že život vznikl ve vodě. Jiní se domnívají, že na planetu dostal ve formě virů a 

bakterii z vesmíru. 

 

V čem je výjimečný člověk? Člověk je zoologicky zařaditelným živočichem. Rod: člověk, druh: člověk 

rozumný. V čem je člověk jako biologický druh jedinečný, vyplývá z hlavního textu. Jsou to jeho 

rozumové schopnosti. 

 

Úkol: Najdi v libovolném slovníku cizích slov tyto pojmy a napiš je do sešitu. 

DISKRIMINACE, RASISMUS, XENOFOBIE 

 



Matematika 27.-30.4. 

 

 



 

Cvičení: pracovní sešit 2. díl str. 164, 165; pracovní sešit 3. díl str. 169, 170/3,4 

Výklad: Další jednotky úhlů 
Stupně dělíme na menší jednotky, kterým říkáme minuty. Značíme je '. Platí: 1ᵒ = 60' 
Př.: Převeďte na stupně a minuty (dělení se zbytkem). 1285' = 1285:60 = 21 zb. 25 = 21ᵒ 25' 
Př.: Převeďte na minuty. 11ᵒ 45' = 11.60 + 45 = 705' 
 
 
 
 
 



Fyzika 27.-30.4. 

Určení směru – Buzola 
Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na severní magnetický pól Země. 
(otočná ručička) 
Okolo je otočný ciferník rozdělený na 360 stupňů (první obrázek). 
 

 
 
Azimut je velikost úhlu, který svírá směr daného objektu od nás se směrem na sever. 
Určíme ho tak, že ciferníkem otočíme tak, že šipku ciferníku srovnáme s ručičkou směřující k severu. 
 
Slouží především k udržení potřebného směru v nepřehledné krajině a zorientování mapy. Což víte ze 

Zeměpisu 😊. 
 
 

 

 

Dějepis 27.-30.4. 

Tento týden budeme opakovat Starověké Řecko. V pracovním sešitě dokončete vše do strany 39.  

V učebnici na straně 86 a 87 je souhrnné opakování k celé kapitole. Podobné otázky jste už tvořili 

v programu Alf. A budeme v tom i nadále pokračovat. Pokus se odpovědět i na otázky z učebnice. 

Vzhledem k procvičování na internetu mi nemusíš odpovědi posílat.  V programu Alf zadán další test. 

Test si zkuste pouze jednou, ať vidím vaše výsledky. Test vyplňte do 2. 5. .  Kdo by v Řecku stále tápal, 

doporučuji znova pustit Kompas času.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ&t=36s 

https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kompas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_magnetick%C3%BD_p%C3%B3l
https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s


Zeměpis 27.-30.4. 

Zopakuj si z minulé látky: 

1. Jaké vegetační pásy se nacházejí v polárním pásu? 

2. Zopakuj si, kdo jsou inuité? 

 

                             V Alfovi si vyzkoušej testík „polární pás“.       

 

Na 2 vyučovací hodiny tohoto týdne máme připraveny výškové stupně v krajině.  

Zopakuji si, co víš o pásovitém a výškovém rozšíření flóry a fauny? 

Zápis do sešitu:                          Výškové stupně v krajině 

 Rozšíření rostlinstva a živočišstva závisí nejen na zeměpisné šířce, ale i na nadmořské výšce. 

Obr.- výškové stupně ve střední Evropě 

Sněžná čára – hranice trvalého sněhu a ledu. Čím dále od rovníku, tím je v nižší nadmořské 

výšce.  

Výsledné rozšíření fauny a flóry závisí tedy na zeměpisné šířce (pásovité – zonální) a 

nadmořské výšce (výškové). Vliv má tedy kombinace těchto faktorů. 

Rozdělení krajiny podle nadmořské výšky a výškových rozdílů v krajině 



Podle nadmořské výšky: 

 do 200 m nad mořem – nížiny 

 nad 200 m nad mořem – vysočiny 

Podle výškového rozdílu – rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem v krajině: 

 do 30 m – rovina  

 30 – 150 m – pahorkatina  

 150 – 300 m – vrchovina 

 300 – 600 m – hornatina 

 nad 600 m – velehory 

Úkoly:  

1. V Alfovi tě čeká od středy test na celou biosféru. Tak hodně štěstí. 

2. Podívej se na krátké video v odkazu. Jaké přírodní krajiny jsi poznal/a?  

https://www.youtube.com/watch?v=mnkfxERcB40 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mnkfxERcB40

