
Přírodopis 4.-7.5. 

Alf – test Ptáci – prosím, vypracovat nejlépe do 8.5. 

Opakování – Obratlovci vodního ekosystému 

Přepiš (vytiskni a nalep) otázky do sešitu a napiš odpovědi. Odpovědi si zkontroluješ podle zvukového 

komentáře, který bude zaslán v průběhu týdne, případně na zoom konzultaci. Příští týden bude 

souhrnný test v Alfovi. 

1.Napiš dva druhy ryb ČR. 

2.Napiš párové ploutve. 

3.Vysvětli pojmy: plynový měchýř, postranní čára, mlíčí, jikry, vnější oplození, skřele, pohlavní 

dimorfizmus (dvojtvárnost). 

4.Na jaké dvě skupiny se dělí obojživelníci? Popiš, čím se liší vývoj těchto skupin a od každé uveď 

jednoho zástupce. 

5.Napiš tři informace o užovce obojkové. 

6.Proč mají ptáci duté kosti? 

7.Napiš dvě přizpůsobení ptáků k životu ve vodním ekosystému. 

8.Napiš, čím se liší plovavé a potápivé kachny a od každé skupiny uveď jeden příklad. 

9.Napiš příklad jednoho hlodavce, který žije v blízkosti vody a jednu informaci o něm. 

10.Do jaké skupiny savců patří vydra říční? Napiš o ní jednu informaci. 

 

Anglický jazyk – paní učitelka Burdová - 4.-7.5. 

Út 5.05. 

Učebnice  str. 30 cv.1  -  Otevři si mcourser. Poslouchej a opakuj si výslovnost nové slovní zásoby. 

Vypiš si slova do slovníčku a vyhledej si v PS  str. 70-71 lekci  1C a vypiš si české ekvivalenty. / slova/ 

Běž zpátky do mcourser a podívej se na video 7, kde SARAH mluví o sobě. 

Video si 3x pusť, abys všemu rozuměl /a/. 

Zkus o sobě napsat něco podobného. 

 

St  6.05. 

Než budeš psát o sobě , prostuduj si v učebnici str.30 cv.3 

NAPIŠ povídání o sobě do velkého sešitu . Vyfoť a pošli na můj mail. 

vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 

 

mailto:vera.burdova@zsdolnipocernice.cz


ČT   7.05. 

PS str. 36 cv. 1,2 

PS str. 37 cv. 3,4,5,6 

Vše si kontroluj v mcourser 

 

Anglický jazyk – paní učitelka Pulcová - 4.-7.5. 

A) OPRAVA A KONTROLA 
 

 
 

B) Pokračujeme v procvičování Unit 0 - rozdíl mezi časem přítomným prostým a přítomným 

průběhovým: 

•V UČEBNICI vypracujte na straně 19 cvičení 6 (1,2) 
(do učebnice pište tužkou, nebo si zapište očíslované odpovědi do školního sešitu). 
 
•V PRACOVNÍM SEŠITĚ vypracujte na straně 19 cvičení 6. 
 
• Nezapomeňte procvičovat v ALFOVI. 
(Cvičení na Alfovi je potřeba vyplnit nejpozději do 10. 5., později již nebude přístupné.) 
 

 

Občanská a rodinná výchova 4.-7.5. 

Praha stověžatá / 64 – 65/ 

Památky: 

Karlův most 

Univerzita Karlova 

Staroměstské náměstí 

Prašná brána  

Národní divadlo 

Václavské náměstí 

Vyšehrad 

Slavín 

V čítance nakl. Fraus najdete ukázky z pražských pověstí /V. Cibula/ 

Nezapomeň na zadané referáty!! 

 



Dějepis 4.-7.5. 

Učebnice str. 88-90 – přečíst, tento zápis vytisknout a nalepit do sešitu. V pondělí na 

Zoom bude k této látce výklad.  

STAROVĚKÝ ŘÍM 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A OSÍDLENÍ 

- na území dnešní Itálie nebyly jednotné. 

- na počátku velké množství kmenů 

- mezi nejznámější patří: Etruskové, Latinové, Sabinové, Samnité. 

- Původ není úplně jasný, často se jednalo o kmeny indoevropské. 

- Předkové těchto kmenů začali pronikat do Itálie kolem roku 1200 př. n. l. 

- Vznikaly zde také kolonie řecké a kartaginské. 

 

 

 

ZĚMĚDĚLSTÍ A OBCHOD 

Pastevectví – hlavní zdroj obživy 

Zemědělství – pouze v nížinách 

Pěstovalo se: obilí, ovoce, zelenina, vinná réva, olivy. 

Obchod – Itálie neměla mnoho nerostného bohatství. Hodně toho museli obyvatelé dovážet. 

Dovoz: kovy, mramor 

Produkce: hrnčířská hlína, stavební kámen, sůl 

Sever Itálie 

Úrodná rovina 

Tuhé zimy 

Horká léta 

Zbytek Itálie 

(Apeninský 

poloostrov) 

Strmé pohoří 

Velmi teplé a suché 

podnebí 

Déšť pouze v zimě 

(nedostatek vláhy) 

 



 

ETRUSKÝ KONTROLA 

- Etruskové věřili na posmrtný život. 

- Pohřbíváni do hrobek 

- Zesnulí dostávali do hrobky předměty denní potřeby. Často předměty znázorněny na zdi 

hrobky. 

- Hrobky se stavěly vedle sebe, vznikala „města mrtvých“. 

DĚJINY ETRUSKŮ 

- Etruskové nikdy nevytvořili centralizovaný stát. 

- žili v městských státech. 

- svého krále si volili 

7. století př.n.l. začínají nabývat na moci 

6. století př.n.l. mají v Itálii stále větší vliv a zabírají již třetinu apeninského poloostrova. Jejich moc   

                            vzrůstala i v celém západním Středomoří. Zde dochází ale ke střetu zájmu s řeckými  

                            koloniemi. 

5. století př.n.l. Po boku Kartága se staví proti Řekům. Jejich loďstvo je ale nakonec poraženo a    

                            začínají postupně ztrácet své postavení. Postupně také ztrácí svou moc i v Itálii, kde se   

                            proti nim bouří kmeny. K moci se začínají dostávat Římané. 

 

POČÁTKY ŘÍMA 

- legenda o Romulovi a Removi. 

- ve skutečnosti Řím nebyl založen ale postupně vznikal. 

- od 10. – 9. stol. př. n. l. - vznik osad 

- od 8. stol. př. n. l. zásluhou Etrusků dochází ke sjednocování osad a vzniku Říma. 

- na počátku se jednalo o opevněnou vesnici, postupně se stala centrem Latia – italský kmen 

Latinů 

- další kmeny: etruskové – vládnoucí vrstva v čele s králem 

- krále volí lidový sněm 

 

                                         urozené patricije              →vrstvy odděleny   

Svobodné obyvatelstvo ↗                               →zákaz i uzavírání sňatků 

                                           ↘ neurozené plebeje          →plebejové nemohli zastávat úřady a ani volit 

                                                                               →plébejové = otroci 

POSLEDNÍ ŘÍMŠTÍ KRÁLOVÉ 

- etruská dynastie Tarquiniovců 

- z tohoto rodu král SERVIUS TULLIUS 

- zařadil římské občany podle zámožnosti do pěti majetkových tříd 

- dále podle místa kde bydleli  

- podle rodové příslušnosti 

- SERVIA TULLIA zavraždil jeho švagr TARQUINIUS SUPERBUS a zmocnil se trůnu 

- Neoblíben u Římanů 

- 510 př.n.l. vyhnán z města 

- Z Říma se stává republika a do čela státu každý rok dva nejvyšší úředníci - KONZULOVÉ 



 

Matematika 4.-7.5. 

 
Výklad: Postup při číselném sčítání a odčítání úhlů 
Pokud při sčítání vyjde ve výsledku počet minut nad 60, převedeme minuty na stupně a minuty. 
Pokud bychom se při odčítání úhlů dostali do záporných čísel, udereme 1 stupeň a přidáme 60 minut. 
Př.: 29ᵒ 41'  79ᵒ 41' - 38ᵒ 52' =  78ᵒ 101'  
 32ᵒ 38'  -38ᵒ 52' 
 61ᵒ 79' = 62ᵒ 19'  40ᵒ 49' 
(Ubrali jsme 60' přidali 1ᵒ.) (Při odčítání 41 - 52 bychom se dostali do záporu.) 
  (Ubrali jsme 1ᵒ a přidali 60'.) 
 

Cvičení: pracovní sešit str. 170/5, 171, 172, 173 
 



Fyzika 4.-7.5. 

Elektrický obvod 
 
Elektrický obvod je vodivé zapojení elektrických součástek. 
Vždy jsou jeho součástí: zdroj (př. baterie, zásuvka) Dodává do obvodu elektrickou energii. 
  spotřebič (př. žárovka, pračka) Spotřebovává energii zdroje, koná práci. 
  vodiče „dráty“ Spojují jednotlivé součástky obvodu. 
 

 
 
Po zmáčknutí spínače se obvod uzavře „dokola“, teče jím elektrický proud. 
Průchodem elektrického proudu koná spotřebič práci – žárovka svítí. 
 
 
Český jazyk 4.-7.5. 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 36/ 8,9 – urči všechny větné členy ve větách, napiš je zkratkou nad slova 

36/11 - urči všechny větné členy v obou větách, napiš je zkratkou nad slova 

Řešení pošlu na konci týdne. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 37/12,13,14,15 

Pošli mailem cvičení 13, 14 do 8.5. Pak pošlu řešení celé stránky. 

Literatura – 1 vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 

Žánry dramatu 

a) Tragédie – vznik ve starověkém Řecku, smutný příběh, tragický konec 

b) Komedie - vznik ve starověkém Řecku, veselá hra s dobrým koncem, cíl je pobavit diváka 

c) Činohra – vznik v Evropě v 2. polovině 18. století, spojení tragédie a komedie, příběhy 

všedního života 

Úkol: napiš 3 divadelní hry a jejich autora, které znáš a pošli mailem 

(mluvnici a literaturu posílejte v jednom mailu) 



Zeměpis 4.-7.5. 

Zopakuj si z minulé látky: 

1. Jaké vegetační pásy znáš? Zopakuji si, jak jdou za sebou od rovníku k pólům. 

 

                             V Alfovi si vyzkoušej testík „přírodní krajiny“.       

 

Na tento týden máme připravenu pedosféru.  

Proč je půda tak důležitá? 

matečná hornina – základní hornina, ze které vzniká půda 

zvětrávání – rozpad hornin na zvětraliny činností větru, deště, teploty apod. 

Zápis do sešitu 1:                          

Pedosféra 

Pedosféra – půdní obal Země. 

Půda – vrstva zvětralých hornin na nejsvrchnější části litosféry (zemské kůry).  

Vzniká dlouhodobým zvětráváním matečné horniny za účasti půdotvorných činitelů (hlavní 

jsou: voda, vzduch, teplota, organismy). 

Půda má 2 základní složky: 

 živou – rostliny, živočichové (např. krtek, žížala) a další mikroorganismy (bakterie), 

řasy nebo houby 

 neživou – zvětralé horniny, půdní voda, půdní vzduch 

Nejúrodnější částí půdy je humus. Skládá se z odumřelých částí těl rostlin a živočichů, které 

se za působení půdních mikroorganismů rozpadají a vytvářejí tak nejsvrchnější vrstvu půdy. 

 

 

 



Zápis do sešitu 2: 

Půdní druhy a půdní typy 

Půdní profil je svislý řez půdou a skládá se z půdních horizontů (vrstev). 

 

Půdní typy – rozdělují se podle půdních horizontů. 

 černozem 

 hnědozem 

 podzolové půdy 

Půdní druhy – rozdělují se podle zrnitosti (na základě velikosti částic v půdě). 

 písčité 

 hlinité 

 jílovité 

 kamenité 

Půdu je třeba chránit a dobře s ní hospodařit. Je důležitá pro obživu lidí, tvoří životní prostor a 

je zdrojem živin a potravy pro rostliny a živočichy. 

Půdní eroze – narušování půd vlivem vnějších činitelů (voda, vítr, člověk, teplota). 

 

Úkoly:  

1. V Alfovi tě čeká test na pedosféru. 

2. Podívej se na krátké video v odkazu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hzr8f1c3tbc 

https://www.youtube.com/watch?v=Hzr8f1c3tbc

