
Učivo 6. 4. – 8. 4. 

Matematika 

 

 



 

 

 



 

Cvičení: str. 173, 174 
Na následující stránce jsou postupy konstrukcí k zadaným příkladům. 



 

Fyzika 

Od Fyziky si tento týden odpočiňte.   
 

Anglický jazyk (p. u. Burdová) 

Po  6.04. 
Milí deváťáci, 
Jsem ráda, že se počet studujících AJ doma zvýšil na 8 žáků. Někteří pracují velmi dobře. 
Našla jsem LINK na trpný rod, kde si můžete vyzkoušet testy s vyhodnocením a také s výsledky 
https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=trpny-rod&test=test-1&practice=1 
Tento link je na přítomný prostý a průběhový 
https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=cas-pritomny-prosty-a-prubehovy&test=test-
1&practice=1 
Projděte si tyto stránky a najdete tam různá cvičení na minulost, budoucnost a další. Jsou tam věci, 
které znáte, ale OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI. 
Út. 7.04. 
https://www.helpforenglish.cz/article/2006071903-jak-na-to-popis-obrazku 
Na tomto linku je NÁVOD na popis obrázku. Udělej si z toho podrobné výpisky. 
Vypiš si všechna doporučení , vazby, použití  THERE IS, THERE ARE, použití gramatického času, přesně 
výrazy vlevo v rohu atd. 
Najdeš si nějaký obrázek na internetu připravíš si  popis obrázku  nebo prezentaci v POWER POINT. 
Při konzultacích on line to budeš prezentovat. 
Pokud by nastal nějaký problém, budeš prezentovat po návratu do školy. 
 
Všem přeji HAPPY EASTER  Ještě vám posílám KLÍČ  K LEKCI 6 V PS 

https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=trpny-rod&test=test-1&practice=1
https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=cas-pritomny-prosty-a-prubehovy&test=test-1&practice=1
https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=cas-pritomny-prosty-a-prubehovy&test=test-1&practice=1
https://www.helpforenglish.cz/article/2006071903-jak-na-to-popis-obrazku


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zeměpis 

Problémy dopravy ve městech a na venkově: Ve městech jsou to dopravní zácpy, nadměrná 
individuální doprava, na venkově špatná dopravní obslužnost. 
Vliv na životní prostředí negativní. doporučuje se používání MHD a kombinované dopravy. 
O službách a cestovním ruchu / duben 15. týden / 
Služba nevyrábějí, ale slouží. Sektor služeb označujeme jako terciér. Dynamický rozvoj služeb. 
Ukazatel vyspělosti země. 
Služby: spotřební, výrobní, veřejné, privátní / učebnice s. 98-99/. 
Otázky a úkoly s. 99, opakuj si! 
Služby - každodenní součást našeho života 
Maloobchod, velkoobchod, supermarket, diskontní prodejna obchodní centrum /str. 101 uč./ 
Otázky s.101 - opakuj si!! 

 

 

Anglický jazyk (p. u. Pulcová) 

 
A) KONTROLA A OPRAVA: 

1) Písnička: 

Don´t tell me … 
Don´t ask me … 
Let´s not go back 
Don´t take me back 
Speak as loud as … 
Don´t tell me 
Don´t come back 
Don´t haunt me 
 
2) Test: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
B) ZKUSTE SPOJIT VELIKONOČNÍ ZVYKY S JEDNOTLIVÝMI ZEMĚMI 
 

 
C) PROCVIČUJTE NA ALFOVI 

 

 

HAPPY EASTER!!!  

 

 

 

 

 

 



 

Přírodopis 

Vytisknout zadání vzorových otázek – Genetika – úvod a s pomocí prezentace z minulého týdne na ně 

odpovědět. Není třeba odpovědi zasílat, žáci si je zkontrolují dle zaslaného zvukového komentáře. 

V Alfovi je zadán test, téma: Vývoj člověka a evoluce. Test prosím vyplnit do pátku 10.4. 

 

1.Vysvětli pojmy: 

a) Genetika:  

b) Dědičnost: 

c)Proměnlivost: 

d)Gen: 

2.Co je to alela? Pro jsou alely označeny velký nebo malým písmenem? 

3.Co je to genotyp? 

4.Příklady:  

A) Gen B ovlivňuje barvu očí. Dominantní alela podmiňuje modrou barvu, recesivní alela barvu 

hnědou. Napiš tři možné varianty genotypu tohoto genu a rozhodni, jakou barvu očí budou mít 

jedinci s těmito genotypy. 

b) Gen F ovlivňuje tvar plodu rostliny. Dominantní alela podmiňuje oválný tvar plodu, recesivní alela 

tvar kulatý. Napiš tři možné varianty genotypu tohoto genu a rozhodni, jaký tvar plodů budou mít 

rostliny s těmito genotypy. 

Chemie 

1 vyučovací hodina 

Pošlu vám test v programu Alf. Bude obsahovat učivo, které jsme ještě probírali ve škole a z kterého 

byl již ohlášený test: Elektrolýza, Beketova řada, galvanický článek a druhy chemických reakcí. 

Test musíte vypracovat do 15.4. 

Přečti si v učebnici strana 96 - 97 

Zápis do sešitu: 

Stavební hmoty 

Sádra – vznik pálením sádrovce, je to hemihydrát síranu vápenatého (opiš vzorec z učebnice) 

Cement – vznik pálením vápence s jílem, nebo pískem v rotačních pecích při 1480 stupních 

Železobeton – do cementu se vkládají ocelové pruty 

Porobeton – vyrábí se z popílku, který je odpadem z tepelných elektráren, je lehký – výroba tvárnic 

 

Test: uhlí, jaderné reakce, obnovitelné zdroje, hnojiva, stavební hmoty – vypracovat od 20. 4 –  24. 4, 

pošlu v programu Alf. 

 

 

 



 

ORV 

1 vyučovací hodina 

Přečíst v učebnici strana 82 – 83 

Zápis do sešitu: 

Rodiče a děti 

Druhy výchovy: 

Autokratická – rodiče tvrdě prosazují svou autoritu, neberou ohledy na dítě, tvrdá výchova 

Liberální – rodiče mají přirozenou autoritu, dítě si samo přijde na to, co je dobré, shovívavá výchova 

Demokratická – kompromis, rodiče mají přiměřené požadavky a jsou důslední při jejich kontrole 

Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy: 

-partnerské poradenství 

- rozvodové poradenství 

- psychoterapie 

- pomoc v krizových životních situacích 

- právní rodinné poradenství 

- psychologické vyšetření a poradenství pro budoucí pěstouny a adoptivní rodiče 

 

V brzké době také očekávejte test. Včas upřesním. 

Český jazyk 

Srdečně zdravím, děkuji všem, kteří už zadání odeslali  Tentokrát je toho málo. 

Až se spojíme online, nachystejte si dotazy k učivu! 

1. Hodina 

Učebnice str.61/cv.14 2 odstavce ( končí žena) 

Vypsat dle zadání do sešitu – kontrola , až se spojíme online  !!! 

2. Hodina 

a) Zopakovat učivo o doplňku 

b) PS str.25/cv. 5 

 

Literární výchova 

1. Hodina – zůstává úkol do ČD a prezentace= dlouhodobě 

2. Poetismus – surrealismus – nastudovat učebnice str. 99 – 100 

a) Do lit. sešitu zapsat společné znaky 

b) Přečíst a zapsat názvy 2 Nezvalových básní- učebnice str.99- 100 

 

 



Německý jazyk (p. u. Beránková) 

1. Hodina –a) slovíčka 6. lekce zapsat – postupně se s nimi seznamovat 

c) PS – str. 28/ cv.1 

2. Hodina – PS - str. 29/cv.2 

 

Německý jazyk (p. u. Zimmermannová) 

Němčina (6.4 - 12. 4.)  
- poslechnout písničku v NJ + vyplnit pracovní list - vše zadané v Google Classroom  

  

 

Dějepis 

Vytisknout, přečíst nalepit do sešitu, naučit. Navštívit a pročíst webovou stránku 

http://www.totalita.cz/volby/volby_1946_02.php 

Československo po 2. světové válce 

Politická situace 

- Podle dohody většinu území osvobodila Rudá armáda 

- Rostl vliv SSSR (od Mnichova nedůvěra k Západu) 

- Přispěla k tomu i hospodářská krize 

- Společnost po šestileté nacistické okupaci tíhla „doleva“ to nahrávalo komunistům a Stalinovi 

- Jednání po poválečném ČSR: pod dohledem SSSR 

- Prezidentem Ed.Beneš, předseda vlády Zdeněk Fierlinger, místopředseda Klement Gottwald 

- Zakázány některé politické strany - fašistické…. 

- Každá politická strana v ČSR stejný počet zástupců 

Územní změny a změny ve skladbě obyvatelstva 

- Změna rozlohy i počtu obyvatel 

- Odtržení Podkarpatské Rusi 

- ČSR přišlo o rusínskou, ukrajinskou a ruskou menšinu 

- Nacisté vyvraždili Židy, zlikvidovali část Romů 

- Odsun Němců 

- Chyběly pracovní síly jak v průmyslu, tak v zemědělství 

Zákonodárství 

- „Dekrety prezidenta republiky“ – od r. 1940-45 vydával prezident Beneš dekrety, které měly 

platnost zákona. Řešila se tak situace, kdy nemohly být schvalovány zákony, protože 

neexistovalo Národní shromáždění. Celkem jich vydal asi 150. Týkaly se např. obnovy 

samostatné ČSR, zdravotnictví, školství, potrestání nacistických zločinců, zavedení koruny 

československé. Dekret rušil zákon vydaný u dob okupace. 

- Říjen 1945 vzniká prozatímní národní shromáždění 

- Připravovalo řádné poválečné volby pro jaro 1946 

Volby 1946 

- Zápas o budoucnost republiky 

- Komunisté ovládli propagandu 

- Připraven lákavý volební program 

http://www.totalita.cz/volby/volby_1946_02.php


- Například podpora drobných živnostníků (kteří po r.48 padly za oběť komunistickému 

znárodňování) 

- Příděl půdy rolníkům – po r. 48 nuceni vstoupit do JZD 

- Bílé volební lístky – kdo by chtěl bojkotovat volby, vhodí prázdný volební lístek vhodil bílý 

lístek 

- Komunisté volby vyhráli 

- Premiérem a předsedou komunistické strany se stal Klement Gotwald 

- Komunisté obsadili důležitá ministerstva: vnitro, zemědělství, informací 

- Získali tak pevnou půdu pod nohama pro převzetí moci 

 

 
 


