
Přírodopis 18.-22.5. 

Alf – test – Rostliny luk a pastvin – vypracovat nejlépe do 22.5. 

Přepsat zápis do sešitu: 

Pole 

-umělý ekosystém 

-obhospodařování pole: 

 -po sklizni – provzdušnění půdy, hnojení 

 -podzim – orba 

 -zima – většinou bez plodin, plodiny, které se sejí na podzim = ozimy 

 -jaro – setí – plodiny, které se sejí na jaře = jařiny 

 -po setí – odstraňování plevelů, škůdců, hnojení 

-sklizeň – obilniny – červenec 

-úrodnost půdy závisí na množství humusu 

 

Rostliny polí 

-hospodářské plodiny: 

 -obilniny  -stonek = stéblo, květenství – většinou klas  

   -mohou být napadeny parazitickými houbami – např. paličkovice nachová – 

vytváří na klasech „fialové rohlíčky“ = námel 

-pšenice obecná – mouka 

   -ječmen dvouřadý – slad (pivo) 

   -žito seté – mouka 

   -kukuřice setá 

-oves setý – ovesné vločky, nemá klas ale latu 

 -olejniny  -brukev řepka olejka, slunečnice roční 

 -luskoviny -hrách setý 

 -okopaniny -lilek brambor, řepa cukrovka 

 -krmné plodiny -jetel luční, tolice vojtěška – na kořenech má hlízkovité bakterie, které do 

sebe váží vzdušný dusík (látka, které podporuje růst) – když se zaorají, dodá se tak dusík do půdy = 

zelené hnojení 

  

    



   

 

 

 

 

 

  

    

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

pšenice ječmen kukuřice

oves paličkovice - námel žito

řepka sluněčnice brambor

řepa cukrovka hrách hlízkovité bakterie

jetel vojtěška



Anglický jazyk – paní učitelka Burdová - 18.-22.5. 

 

Út 19.05. 

Milí žáci a rodiče, 

Chtěla bych pochválit ty, kteří spolupracují, řádně posílají vypracované úkoly, plní testíky v ALFOVI. 
Testíky jsou povinné na známky jako ve škole.  

Několik žáků nesplnilo zadaný test v ALFOVI – Přítomný čas průběhový – otázky. Byl otevřený do 12.5. 

Pokud máte zájem si ten test doplnit, bude otevřený pouze 1 den – 20.5.  

Chtěla bych připomenout on-line lekce v úterý od 10.30 hod. a ve čtvrtek od 10.00 hod. 

Stále se mi přihlašuje v průměru 5 žáků. Normálně probíráme zadané úkoly. 

Nebylo by od věci, aby se přihlašovalo více žáků, pokud je to možné.  Rodiče by měli méně práce. 

 

 

Začínáme novou část 1 D. Týká se životního stylu. Co je pro nás dobré nebo špatné. Musíme udržovat 

naše tělo FIT, abychom   neonemocněli nějakým koronavirem.  Budeme   opakovat SLOVESA-MUST, 

CAN, MUSTN´T 

1/ Učebnice str. 32 c.1 

V mcourser si najdi toto cvičení a poslechni slova a opakuj výslovnost. 

2/ PS str. 71-72 , najdi si nová slova a opiš do slovníčku. Musíš rozumět všem výrazům z tabulky 

v učebnici na str. 32 cv.1 

3/ PS  str. 40 cv. 1,2, 3 

 

 

St  20.05. 

1/Zkus si s někým z rodiny  opakovat slovní spojení z učebnice str. 32 cv.1.  

A to podle cv.2. Jeden řekne  DRINK  WATER . 

Druhý  řekne  buď GOOD  nebo  BAD. Týká se  to tvého zdraví, zda je tato činnost dobrá nebo špatná 

pro tvé zdraví. 

2/Učebnice str. 32  cv. 3 

Chris is a couch potato =  pecivál 

Jsou tam 3 otázky : 

1/ Co musí udělat, aby žil zdravý život? What must he do to live a healthy life? 

2/ Co může udělat, aby se cítil lépe? 



3/ Co nesmí dělat. 

Podle příkladu budeš psát anglické odpovědi a to do velkého sešitu. Vyfotíš a pošleš: 

vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

Čt  21.05. 

PS str. 41 cv.4, 5, 6 

Zkontroluješ  v  mcourser. 

 

V ALFOVI jsou 2 testíky z lekce na slovní zásobu SPORTY a VLASTNOSTI. 

Jsou otevřené od 18.5.- 24.5. a spustit lze pouze 1x. 

 

 

 

 

Anglický jazyk – paní učitelka Pulcová - 18.-22.5. 

A) KONTROLA A OPRAVA 
•Pracovní list: 
 

 
 

 
 
 
B) Začínáme Unit 1.  
V průběhu tohoto a příštího týdne si postupně zapište do slovníčku slovíčka z pracovního sešitu str. 
69-72 a začněte se je učit (na zapsání a osvojení slovní zásoby první lekce máte tedy čas dva týdny). 
Opisujte pouze druhý a třetí sloupeček, první sloupeček s větami neopisujte. 
 
 
C) V pracovním sešitě doplňte myšlenkovou mapu na str. 26-27 (uděláme společně na Zoomu). 
 
 
D) Nezapomeňte na Alfovi procvičovat novou slovní zásobu. 
 
 

 

 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


Český jazyk 18.-22.5. 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Nastudovat si v učebnici růžový rámeček na straně 89 a 90. 

PS strana 42|/15,16,17 

Řešení pošlu na konci týdne. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

PS strana 43/18,19,20 

PS strana 44 – Souhrnný test 

Řešení pošlu na konci týdne. 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Divadlo 

Dramaturg – osoba pověřená výběrem divadelních her, které se budou v divadle hrát 

Režisér – nacvičí s herci divadelní hru, vše řídí 

Klasická divadla – příklady – Národní divadlo, Stavovské divadlo, Státní opera 

Divadla malých forem (zaměřena na vlastní tvorbu) – příklady – Semafor, Divadlo Husa na provázku, 

Divadlo Járy Cimrmana  

Národní divadlo 

- Peníze na stavbu ze sbírek lidí 

- Otevřeno 11.6.1881 operou Libuše od Bedřicha Smetany 

- Pak vyhořelo, znovuotevřeno 1883 

- Na výzdobě se podíleli např. František Ženíšek, Mikoláš Aleš, Václav Hynais, Josef Václav 

Myslbek 

 

Poslechni si písničky z některých divadel malých forem, které se dostaly do povědomí veřejnosti. 

Poslechni si některé písničky divadla Semafor: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHluVJ6UXucBAcZnCPQlBnHqVh8CTo7_I 

Poslechni si písničky z proslavené divadelní hry Balada pro banditu Divadla Husa na provázku: 

https://www.youtube.com/watch?v=zMRaR1LOKbY&list=PL69953D9269967F07 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

Popis postavy 

Vrátíme se k popisu postavy, který jsme začali dělat ve škole. 

Zopakuj si popis postavy z učebnice na straně 122 – růžový rámeček 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHluVJ6UXucBAcZnCPQlBnHqVh8CTo7_I
https://www.youtube.com/watch?v=zMRaR1LOKbY&list=PL69953D9269967F07


Napiš si do sešitu (na papír) osnovu: 

Popis kamaráda (popřípadě sourozence, maminky, tatínka) 

Osnova: 

1) Odkud znám kamaráda, jak dlouho 

2) Celkový vzhled, typ postavy, výška, chůze 

3) Hlava – tvar obličeje, vlasy, oči, nos, ústa 

4) Oblečení a doplňky 

5) Základní povahové vlastnosti 

6) Jaký mám k popisované postavě vztah 

(každý bod v osnově by měl být jeden odstavec ve slohové práci, můžeme používat přirovnání 

např. má oči jako pomněnky, chodí jako kachnička, má ústa jako maliny atp.) 

Na papír (asi jedna strana v sešitě) napiš slohovou práci: Popis postavy a pošli mailem do 29.5. 

(můžete slohovou práci psát i na počítači ve Wordu) – POZOR NA ODSTAVCE 

 

Občanská a rodinná výchova 18.-22.5. 

PRVNÍ KROK K LIDSKÝM PRÁVŮM             /S.87 – 89 / 

KLIDNÝ A BEZPEČNÝ život, dodržování lidských práv a řada dalších věcí nejsou automaticky dány. 

Musíme je stále tvořit a ochraňovat. 

LIDSKÁ PRÁVA pro každého člověka jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv. 

Lidská práva – základní standardy, které umožňují všem lidem uplatnění lidské důstojnosti / právo na 

svobodu, spravedlnost i mír na světě/. 

Den lidských práv – 10. prosinec 

Ve Spartě měli nárok na život jen zdraví a silní jedinci. První křesťané šířili myšlenky o rovnosti všech 

lidí.  

Rovnost – stejné možnosti, příležitosti a předpoklady k dosažení společenského úspěchu. Ve 

společnosti však dosažení rovnosti v postavení majetku není vždy možné. 

Deklarace – veřejné, zpravidla slavnostní prohlášení politických zásad. 

Prohlédni si obrázky na str. 89 a popiš, co se děje v zemích, kde žijí tyto děti.? 

Nezletilý – mladší 18 let. 

Zletilý – dosáhl 18 let. 

Dospělý – vývojově ukončený, vyvinutý 

Jiná hranice zletilosti než v ČR 

Gabún – 21, Pobřeží slonoviny – 21 - Vyhledej státy na mapě! 

Otázky na str. 88, Která práva jsou…………? 

Deklarace práv dítěte / pročti si je, a co si pod těmito právy představuješ / s.88 nahoře /. 



Dějepis 18.-22.5. 

 

ŘÍMSKÁ REPUBLIKA: OVLÁDNUTÍ APENINSKÉHO POLOOSTROVA učebnice str. 94,95.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=To0QxF1desw 

Vypracovat do 23. 5. úkoly v programu Alf!!! 

Nalepit do sešitu 

Řím musel mnohokrát bojovat o svou samostatnost. Počátkem 4. století př. n. l. do něj vtrhli Keltové a 

vyplenili dokonce město Řím. Potom se situace změnila. Řím začal postupně obsazovat Apeninský 

poloostrov. Ovládl i řecká města na jihu poloostrova. Potom pokračoval ve výbojích i mimo italské 

území. O vojenské úspěchy se zasloužila výborně vycvičená armáda. Sloužil v ní každý svobodný občan, 

který vlastnil majetek. Na konci republiky v ní mohli za žold sloužit i nemajetní. 

• počátkem 4. století př. n. l. Řím zpustošen Kelty (Galy) ze severu, ubránil se pouze jeden ze sedmi 

vrcholků, opevněný Kapitol; Keltům zaplaceno vysoké výkupné  

• poté obrat, Římané v průběhu 4. století př. n. l. dobývají na Samnitech a Sabinech střed 

Apeninského poloostrova a oblast osídlenou Etrusky  

• po porážce Tarentu zisk jihoitalských řeckých měst  

• 265 př. n. l.: Římané pány celého Apeninského poloostrova s výjimkou Kelty ovládaného severu  

• na ovládnutých územích zakládána nová města, z podmaněných obyvatel se stali spojenci Říma  

• další vývoj ve znamení velkého rozvoje řemesel a obchodu → zavedení nových platidel - mincí (do 

té doby dobytek či měděné a bronzové kousky)  

• římská armáda:  

-  dlouhou dobu nepravidelná → stát vojáky povolával v době války ze všech svobodných 

římských občanů starších 17 let a vlastnících majetek (důvodem náklady na pořízení výstroje 

a výzbroje)  

- služba v armádě povinná a bezplatná, záležitostí cti každého římského občana; přísná kázeň o 

římské vojsko rozděleno na legie až o 6 tisících mužích, legie složena z oddílů pěchoty a jízdy; 

většina bitev vedena na otevřeném prostranství  

- výstroj a výzbroj římského těžkooděnce: kovová přilba, brnění, okrouhlý nebo hranatý štít, 

kopí, krátký meč  

-  ke konci republiky změna → do armády vstupovali i bezzemci a ostatní nemajetní lidé (vyjma 

otroků), služba se stala placeným povoláním (žold) a trvala 16-20 let, každý veterán po 

odchodu do civilu obdržel půdu 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ccXiEkaMdKM
https://www.youtube.com/watch?v=To0QxF1desw


Matematika 18.-22.5. 

 



 
 

 
 
 



 
Cvičení: str. 179–182 (Průsvitku nepoužívejte, je to zbytečně složité.) 
 
Výklad: 
 
Shodné geometrické útvary (str. 180) 
Geometrické útvary jsou shodné, když mají stejný tvar a stejnou velikost. 

 
Osová souměrnost (str. 183) 
Osová souměrnost je geometrické zobrazení, pro které platí: Vzdálenost vzoru od osy zobrazení je 
stejná jako vzdálenost obrazu. Je dané osou souměrnosti. 
 
Označujeme: O(o): A →A´  
Přečteme: V osové souměrnosti s osou o se bod A zobrazil na bod A´. 
 
Samodružný bod je bod, který se zobrazí sám na sebe. 
Osa souměrnosti je přímka samodružných bodů. 

 
 

Fyzika 18.-22.5. 

Elektrické vodiče a izolanty 
 
Podle toho, jak látky vedou elektrický proud je dělíme na: 
El. izolanty nevedou el. proud, nemají v sobě volné částice s nábojem (sklo, dřevo, plast, kámen). 
El. vodiče vedou el. proud, mají v sobě volné částice s nábojem – ionty elektrony (kovy, mořská voda) 
El. polovodiče vedou el. proud jen za určitých okolností. Uvolní částice s nábojem. (křemík) 
 



Zeměpis 18.-22.5. 

Tento týden začínáme socioekonomickou sféru, tedy obyvatelstvo světa a hospodářství. 

Zápis:                          

Socioekonomická (společenskohospodářská) sféra 

Obyvatelstvo světa 

Socioekonomickou sféru tvoří člověk a vše co vytvořil. 

Na světě žije 7,7 miliard obyvatel.  

Jejich rozmístění je nerovnoměrné a závisí na přírodních (nadm. výška, klima, kvalita půd, 

vzdálenost od oceánu, řeky) a společenských (míra zaměstnanosti, politická situace, doprava, 

cestovní ruch, úroveň hospodářství) podmínkách. 

Počet obyvatel na km² udává hustota zalidnění. 

Nejlidnatějšími státy světa jsou Čína, Indie, USA, Indonésie, Brazílie. 

U obyvatelstva můžeme pozorovat 3 skupiny základních znaků: 

• biologické (např. pohlaví, rasy) 

• kulturní (např. náboženství, národnost, jazyk, gramotnost) 

• ekonomické (např. míra zaměstnanosti) 

Věková struktura obyvatel: 

• předproduktivní věk 0-14 let 

• produktivní věk 15-64 let 

• poproduktivní věk 65 a více let 

Rasy, národy, náboženství 

Rasy 

Rasové složení obyvatel závisí na dlouhodobém vývoji v odlišném prostředí. Vytvořily se tak 

shodné morfologické a fyziologické znaky – barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, tvar lebky či 

nosu. 

Základní rasy: 

• bílá – europoidní 

• žlutá – mongoloidní 

• černá – negroidní 

Míšené rasy: 

• mestic – mongoloidní a europoidní 

• mulat – negroidní a europoidní 

• zambo – mongoloidní a negroidní 

Žádná rasa není nadřazená jiné! Všichni lidé jsou si rovni! 



Národy a státy 

Národ – historicky utvořené společenství lidí – má svůj jazyk, území, kulturu, zvyky. 

Stát – společenství lidí žijících trvale na určitém území, které je ohraničeno hranicemi. 

Hranice jsou přírodní (pohoří, vodní toky) a umělé (vzniklé dohodou – často rovné). 

Forma vlády – demokracie, diktatura. 

Státní zřízení – republika, monarchie. 

Náboženství 

- určitý způsob života spojený s vírou v jednoho či více bohů 

judaismus – prorok Mojžíš – židé – hlavní učení je sepsáno v tórách – nejvíce v Izraeli – 

posvátné místo – Zeď nářků – synagoga 

křesťanství – nejrozšířenější náboženství – vychází z judaismu – křesťané – starý a nový 

zákon – bible – 3 základní typy (římskokatolické, protestantské, pravoslavné) – kostel 

islám – 2. nejrozšířenější náboženství – muslimové – korán (posvátná kniha) – 2 větve 

(sunnité a šíité) – posvátné město Mekka – mešita 

buddhismus – buddhisté – Buddha  

hinduismus – vznik v Indii – védy (posvátné texty) – hlavní bohové Brahma, Višnu a Šiva – 

rozdělení lidí do kast 

taoismus a konfucianismus – hlavní náboženské směry v Číně 

přírodní náboženství – vyznávají některé primitivní národy 

 

 

V programu Alf tě čeká test k obyvatelstvu světa. 


