
Přírodopis 11.-15.5. 

V Alfovi – test: Obratlovci vodního ekosystému – vypracovat nejlépe do 15.5. 

Do sešitu přepsat zápis: 

Louky a pastviny 

-louka = umělý ekosystém – člověk seče 2x do roka → seno, někdy přirozený ekosystém – bez vlivu 

člověka 

-pastvina = umělý ekosystém – pastva zvířat 

Rostliny luk a pastvin 

-traviny -kostřava luční 

 -psárka luční 

 -bojínek luční 

 -srha říznačka 

 -ovsík vyvýšený 

-byliny -divizna, kopretina, zvonek 

-keře - trnovník akát, růže šípková 

Prohlédnout obrázky: 

kostřava ovsík bojínek

psárka srha



   

   

Domácí úkol: do 15.5. zaslat na e-mail: ala.vyskocilova@seznam.cz nebo prirodopisdp@seznam.cz . 

Vyber si jednu rostlinu luk a pastvin a napiš o ní referát. Můžeš vybrat pomocí internetu nebo 

učebnice (str.100-102). 

Povinné body: 

1)celý název, zda je to bylina nebo keř 

2)popis jejího vzhledu – velikost, kořeny, listy, květy (můžeš doplnit fotkou, nákresem) 

3)výskyt (kde roste) 

4)zajímavosti – např. je jedovatá? má léčivé účinky (jaké)? …  

Dobrovolníci mohou referát prezentovat na zoom konzultaci během tohoto a příštího týdne. 

 

 

 

 

divizna kopretina zvonek

akát růže šípková
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Anglický jazyk – paní Burdová 11.-15.5. 

Út  12.05. 

Učebnice str. 31  -  QUIZ   

1/ What sports do you like?  -  Jaké sporty máš rád? – odpověď: I like outdoor sports. I like skating, 

skiing. 

2/ What are you like?            -  Jaký jsi? – I am active and very fast. Když se tě někdo zeptá touto 

otázkou, chce vědět jaký jsi, jaké máš vlastnosti. 

Tyto 2 otázky si zapiš do slovníčku i s českým překladem. 

3/ Do  you  like  sports  that  require  strategy  and  thinking? – Máš  rád  sporty, které  vyžadují  

strategii   a přemýšlení ? 

Po vyplnění  kvízu si přečti  o sobě, co ti vyšlo. 

 

St  13.05. 

PS str. 38 cv. 7 

Doplň si otázky slovy z modrého rámečku. Pokud máš s tím problém, otevři si mcourser a otevři si 

zámeček. 

ZAMYSLI  SE: 

  Tyto otázky můžeš položit svému příbuznému nebo kamarádovi po SKYPU , nebo tyto otázky ti může 

položit kdokoliv z rodiny a spolu můžete vybrat nějaký sport pro tebe. 

 

Čt  14.05. 

PS  str.39  cv. 10, 11 

Stále si opakuješ slovíčka z lekce 1A, 1B,1C 

 

Anglický jazyk – paní Pulcová 11.-15.5. 

A) KONTROLA A OPRAVA 
•19/6 
1.What do they do? 
a) Leila wants to be little again. 
b) Leila´s mum tidies up every afternoon. 
c) Amelia´s dad drives her to school on Fridays. 
 
2. What are they doing? 
a) Amelia is calling Leila. 
b) Leila is checking Facebook. 
c) Amelia sis showing photos… 
d) Amelia is shooting a video. 
 



•19/6 
1) are visiting 
2) are you doing? 
3) am studying  
4) Are you doing 
5) am planning 
6) are you going? 
7) am going 
8) Are you joining 
 
B) Vyplňte pracovní list věnovaný opakování/ přípravě na test Unit 0. 
 Nemusíte list tisknout, stačí psát očíslované odpovědi do školního sešitu. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
C) Nezapomeňte od pondělí do čtvrtka procvičovat v Alfovi. 
  
POZOR!!! V PÁTEK bude na Alfovi TEST na ZNÁMKY.   
Test bude možné OTEVŘÍT JEN JEDNOU, bude S ČASOVÝM LIMITEM a bude přístupný POUZE 
v PÁTEK!!! 
 
 

 



Český jazyk 11.-15.5. 

Dobrý den děti, 

Nelekejte se grafů vět, které jsem vám zadala v minulém týdnu. Látku nemohu na dálku vysvětlit, a 

tak jsem to zadala jen pro ty, kteří se odváží a samostatně jsou schopni si to nastudovat. V letošním 

roce byste v podstatě měli pouze vědět, že nějaké grafy větných členů existují a probereme si je 

v sedmé třídě, kde na to bude dostatek času. 

 Na grafy vět se můžete podívat do učebnice na straně 81. 

 Hlavně si nepleťte graf souvětí a graf větných čelenů, který se vytváří pro větu jednoduchou. 

 Neklesejte na mysli a podívejte se na řešení, které jsem vám poslala a jen se nad tím 

zamyslete. 

Pro ilustraci vám posílám graf věty jednoduché tak, jak ho vyučovala jedna paní učitelka z jiné školy: 

https://www.youtube.com/watch?v=j9h7CorajcU 

Ještě si všichni neudělali testy v Alfovi!!!!!!!!!!!! Testy vám nyní posílám, že si je můžete dělat i 

několikrát, abyste se zlepšovali a tím se to naučili. 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Učebnice strana 84 – přečti si a zopakuj růžový rámeček. 

PS strana 38 – celá, 39 – celá, vypracuj  

Řešení pošlu na konci týdne. 

Mluvnice 2. vyučovací hodina 

PS strana 40 – celá, 41/12,13,14, vypracuj 

Řešení pošlu na konci týdne. 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

Zápis do sešitu 

Hudebně – dramatické žánry 

1) Opera – vznik 16. století v Itálii, text je zpíván za doprovodu orchestru 

Hudební skladatelé oper: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart 

2) Opereta – vznik v 19. století, zpěv se střídá s mluveným slovem a tancem, zábavný děj 

Skladatel: Johann Strauss 

3) Muzikál – vznikl ve 20. století, hudba, tanec, zpěv a mluvené slovo 

Známé muzikály: Jesus Christ Superstar, Vlasy, Hello Dolly, Krysař – Daniel Landa, Bídníci,  

 

Úkol: podívej se na nějaký známý muzikál a do sešitu na literaturu napiš autora (slova a 

hudba) a název muzikálu. Pak napiš velmi stručný děj muzikálu. O čem je, co se tam stalo a 

jak to skončilo. (maximálně na stránku) 

Pošli mailem do 22.5. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9h7CorajcU


Sloh – 1 vyučovací hodina 

PS 58/1 a, b, c,2,3 

Řešení pošlu na konci týdne. 

 

 

 

Zeměpis 11.-15.5. 

Zopakuj si z minulé látky: 

1. Co je to pedosféra? Z čeho se skládá? Podle čeho se rozdělují půdní druhy a typy? 

 

                             V Alfovi si vyzkoušej testík „Pedosféra“.       

 

Na tento týden máme připraveno opakování a procvičování přírodních složek krajinné sféry.  

Opakování:                          

Krajinná sféra 

Krajina je ta část zemského povrchu, která nás obklopuje, je kolem nás. Všechny krajiny tvoří 

dohromady krajinnou sféru. Její součásti – složky se rozdělují do dvou základních skupin. 

fyzickogeografická sféra (přírodní složky):  

• litosféra 

• pedosféra 

• hydrosféra 

• atmosféra 

• biosféra 

socioekonomická sféra (společenskohospodářská): 

• člověk a výsledky jeho činnosti 

V programu Alf tě čeká velký opakovací test k celé fyzickogeografické sféře. 

 

 

 

 

 

 



Matematika 11.-15.5. 

 
Cvičení: Souhrnné opakování str. 174–178 



Fyzika 11.-15.5. 

Zdroje elektrického napětí 
 
Elektrické napětí je fyzikální veličina, která je příčinou elektrického proudu.  
Má značku U a jednotku V – Volt. 
 
Zdrojem elektrického napětí jsou elektrárny – zásuvka 230 V, galvanické články a akumulátory. 
(Nepřesně jim říkáme baterie – tužkové, ploché, do mobilu, do počítače, do hodinek...) 
Zdroje napětí mají 2 póly.  kladný pól, který značíme + má kladný náboj. 
 záporný pól, který značíme – má záporný náboj. 
 
Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic iontů, volných elektronů. 
Má značku I a jednotku A – Ampér. 
Pokud zapojíme do obvodu zdroj napětí, začnou se volné záporně nabité částice pohybovat ke 
kladnému pólu zdroje a naopak kladně nabité částice k zápornému pólu zdroje. 
 

 

 

 

Dějepis 11.-15.5. 

Zápis vytisknout, přečíst, prostudovat včetně grafu. Pracovní sešit str. 41, učebnice 92,93  

ŘÍMSKÁ REPUBLIKA: BOJE PLEBEJŮ S PATRICIJI 

vyhnání krále a zřízení římské republiky, způsob řízení republiky, rozpor mezi plebeji a patriciji, 

zákony dvanácti desek  

• po vyhnání posledního etruského krále Tarquinia Superba roku 510 př. n. l. zřízena Římany 

republika (lat. res publica = věc veřejná či společná záležitost)  

• shromaždištěm občanů náměstí založené již Etrusky - forum Romanum se sloupořadím okolo  

• republika řízena volenými úředníky na období jednoho roku, v jejím čele stáli dva konzulové (v době 

ohrožení jeden diktátor), v řízení státu pomáhal poradní sbor - senát (300 členů s doživotní funkcí)  

• svolávána lidová shromáždění, kde římští občané (pouze muži) volili úředníky, hlasovali o přijetí 

zákonů, rozhodovali s konečnou platností o trestech atp.  

• rozpor mezi plebeji a patriciji:  

-  plebejové tvořili podstatnou část římského vojska hlasovali na sněmu a   

 volili úředníky,  nemohli být ale zvoleni do žádné funkce → požadavek 

stejných práv jako měli patricijové 

                                       -       vyvrcholení krize v podobě odchodu plebejů z Říma => velké oslabení   

                                               římského vojska 

-  prvním ústupkem patricijů ustanovení dvou plebejských úředníků - tribunů   

lidu s právem veta (lat. veto = zakazuji)  

-  roku 449 př. n. l. sepsány zákony dvanácti desek se stejnou platností pro 

všechny římské občany o plebejové mohli nakonec zastávat všechny státní 

úřady, včetně konzula  

 



Římskou republiku řídili volení úředníci, senát a lidová shromáždění neboli sněmy. Na sněmech měli 

občané právo volit nižší i vyšší úředníky, hlasovat o zákonech a jiných důležitých záležitostech státu. 

Funkce úředníků směli zpočátku zastávat jen patricijové. Plebejové si nakonec vymohli volbu svých 

úředníků - tribunů lidu, sepsání zákonů a právo zastávat všechny státní úřady. 

 

 

 


