
Matematika (27. 4. – 30. 4.) 

 



 
 
Cvičení: pracovní sešit str. 183–186; U cvičení číslo 10 síť nesestrojujte. 
Vzorečky pro výpočty povrchu a objemu kužele máte v šestém zadání i s obrázkem. 
 

Fyzika 

 
Výzkum vesmíru – Hubble Space Telescope 
 
Podívejte se na internet a udělejte si výpisek na několik řádků se základními informacemi. 
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_46_hst.php 
 
Prohlédněte si na internetu snímky jím pořízené. Například zde: 
https://www.idnes.cz/technet/vesmir/hubbleuv-teleskop-pribeh-nejdrazsiho-a-nejpilnejsiho-astronomickeho-
dalekohledu.A090507_125811_tec_vesmir_mbo 
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Český jazyk 

Poděkování všem, kteří plní své povinnosti! 
Chtěla bych upozornit některé žáky, že od nich nemám buď žádnou zpětnou vazbu, nebo jen částečnou ani v Čj, ani 
v Nj! Upozorňuji, že bohužel ještě neskončil školní rok a pokud nepředložíte zadané práce, budu muset vaši práci za 
toto období hodnotit nedostatečnou! 
 

Pokud se neuvidíme, hezké čarodějnice a pěkně prožité 3 volné dny!   
 
1. hodina Opakování pravopisu 
Učebnice str. nevíme/2, 3, 4 stačí tužkou slabě doplnit  
2. hodina 
Učebnice str. 81/7 Přepsat a zaslat mailem do 3. 5.! 
Některá cvičení uděláme při online výuce! 
 
Sloh a Literární výchova  
Zhlédnout (přečíst) např. Tankový prapor, Černé barony, Občanský průkaz, Šakalí léta……. 
Zapsat do lit. seš., nebo ČD zápis dle vzoru (autor, téma, hl. postavy, podrobnější charakteristika jedné postavy, vlastní 
zhodnocení) 
Vypracovat do: 10. 5. 2020! 
Test Alf – lv.9, autoři, díla 4, do 3. 5. 2020 

 

Německý jazyk (p. u. Beránková) 

1. hodina  
Pracovní sešit str. 30/6, 7 
2. hodina 
Mein Kinderzimmer – písemně popsat dětský pokoj, procvičit předložky – auf, unter, neben …  
Zapsat do školního sešitu do 3. 5. (Řídit se učebnicí.). 
 

Německý jazyk (p. u. Zimmermannová) 

- podívat se na několik videí + vyplnit kvíz k videím (Odkazy na videa i kvíz jsou zadané v Google Classroom.) 
- vyplnit krátký pracovní list – opakování časování sloves + modálních sloves  
- online hodiny: německá konverzace  
 

Zeměpis 
Globální změny klimatu učebnice str. 106 
 
Globální změny klimatu souvisí s nadměrným uvolňováním tzv. skleníkových plynů do atmosféry. 
Globální znamená celosvětový. Nejvýznamnějším skleníkovým plynem v zemské atmosféře je vodní pára, oxid uhličitý, 
metan, oxid dusný a některé další plyny. 
Schéma skleníkového efektu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD-efekt 
Emise – výraz pro popis pohybu z něčeho ven. Používá se jako termín pro znečišťující látky, např. pro výfukové plyny. 
Rozdíl emise – v místě vzniku, imise v místě působení. 
 
Otázky a úkoly na str. 108/1, 2 Zapsat do sešitu. 
 
Na příště zadané referáty! 
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Anglický jazyk (p. u. Pulcová) 

 
A) OPRAVA A KONTROLA 

 

  
 
 



B) Vyplňte pracovní list. 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 
 

 
 

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


Anglický jazyk (p. u. Burdová) 

Po 27. 4. 
Připomínám ALF.  
1/ Test 9. tř. lekce 5. Tento test je otevřený do 30. 4. Někteří splnili a někteří mají ještě co dohánět. 
2/ Test lekce 5 a kousek ze 6. Lekce. Test je otevřený do 30. 4. 
3/ Nově je procvičování LS 8 AJ 9. Je to i pro 8. tř. Jedná se o minulé časy. 
4/ Test PASSIVE VOICE; Test je otevřený do 7. 5. 
5/ Procvičování nové gramatiky – Unit 6 A, B – otevřeno do 12. 5. 
Pokud se jedná o test, tak byste ho měli splnit.  
Út 28. 4. 
Toto je link na procvičení podmínkové věty 1. typ, do budoucnosti = 1st conditional 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 
PS str. 80 VEDLEJŠÍ VĚTY ČASOVÉ VYJADŘUJÍCÍ BUDOUCNOST Přečíst. 
Učebnice str. 71 cv. 3 Doplnit věty z textu na str. 70. Opět se jedná o stejný systém jako u podmínkové věty 1. typ. 
Učebnice str. 71 cv. 4 Napsat do velkého sešitu, vyfotit a poslat. vera.burdova@zsdolnipocernice.cz 
Toto je link na procvičení nové gramatiky. 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 
Čt 30. 4. 
Toto je link na poslech a k tomu poslechu potřebujete UČEBNICI str. 71 cv. 5a 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs 
Budete spojovat jméno s obrázkem. 
2. poslech – spojíte obrázek se slovem ve 3. a 4. sloupečku. 
CVIČENÍ 5c – podle vzoru budete psát věty. 
Při on-line konzultaci ve čtvrtek ty věty zkontrolujeme. 
 

Dějepis 
Pokračujeme v tématu, život v ČSR 1948-1989. 
Učebnice str. 88 – 91 
Pracovní sešit 42 – 44 – dokončit 
Dále zašlu zvlášť prezentaci, kterou okomentuji na on-line hodině přes Zoom. 
Dále připomínám plnění úkolů v programu Alf! 
 

Přírodopis 
Dle prezentace – zaslané na e-maily žáků – prostudovat téma: DNA, genetické choroby. 
V Alfovi dodělat nejpozději do 30.4. test Mendelovy zákony (zadaný minulý týden). 
 

ORV – 1. vyučovací hodina 

Zápis do sešitu: 
Globální svět 
Globální problémy: 

1) Chudoba 
2) Vzdělání 
3) Zdraví 
4) Světový obchod 
5) Demografický vývoj ve světe 
6) Globální bezpečnost a rozvoj 
7) Dětská práce 
8) Životní prostředí 

Nastudovat v učebnici strany 88 a 89. 
Výuka ORV pro tento školní rok je ukončena! 
Blahopřeji všem k úspěšnému zvládnutí ročníku. (Pokud bude známkování, přihlédnu ke známkám, které máte u mne 
z běžné výuky a k tomu, jestli jste mi poslali mailem zadané úkoly.) 
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Chemie – 1 vyučovací hodina 

 
Zápis do sešitu: 
Chemické výpočty – molární hmotnost 

- Je to údaj, který najdeme v periodické tabulce (neuvádí ho každá), nebo v matematicko-fyzikálních tabulkách – 
učebnice) Také ho můžeme vypočítat z následujícího vzorce. 

- Je to vlastně hodnota, která udává kolik váží prvek nebo sloučenina. 

 

 

- Molární hmotnost prvků se počítá stejně jako molární hmotnost iontů. 

Za úkol vypočítej molární hmotnost následujících sloučenin: 

Fe2O2 

SO2 

Pošli mi výpočet mailem. 

 
 


