
Matematika (4. 5. – 7. 5.) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cvičení: pracovní sešit str. 187 – 190  
 

Fyzika 

ISS International Space Station 
Napište si několik řádek např. z wikipedie o dalším zásadním objektu výzkumu vesmíru na oběžné dráze Země. 
Při alespoň malinkém zájmu zjistíte, že stavba tohoto prevítu je vlastně obrovský souboj velmocí. Souboj velepeněženek, 
snahy o regulérní výzkum, snahy lehce vyniknout a vůbec. Ale nakonec je to úžasná věc, která skutečně nemá co se týče 
lidských výrobků obdoby.  
 

 
 

 



Přírodopis 
Pro zájemce – přečíst základní informace o nemoci ALS 

ALS = amyotrofická laterální skleróza 
-degenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy 
-způsobuje degeneraci a ztrátu buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby 
-postupná svalová slabost až atrofie 
-mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován 
-zůstávají zachovány psychické a mentální schopnosti 
-příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny – dědičný původ 
-slavní nemocní – astrofyzik Stephen Hawking, bývalý český premiér Stanislav Gross 

    
Článek: 
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/popularni-kazma-pomaha-nemocnym-s-als-40317086 

Video (doporučuji pro všechny – zábavné, zajímavé, dojemné 😊): 
https://www.televizeseznam.cz/video/onemanshow/jagr-pomohl-kazmovi-napalit-davida-copperfielda-a-je-z-toho-
skandal-po-celem-svete-64036056 
 

Český jazyk 
Zdravím Vás, děkuji těm, kteří si plní povinnosti a zasílají zadané úkoly.Omlouvám se za čtvrteční problémy se 

spojením.Tento týden už by to mělo být opět v poho, takže doufám, že i nadále budete účastni online výuky! 😊 

Český jazyk – procvičování pravopisu 

1. Hodina 

Učebnice str. 86/ cv. 1 Pravopis 

a) Vypiš do dom. seš. pouze věty, které jsou s chybami.( ale píšeš je správně) 

b) Pracovní sešit str.36/ cv.1 

2. Hodina 

Pravopis  

a)Učebnice str. 86/cv.3 

b) Pracovní sešit str.36/ cv.4  

 Sloh 

Přetrvává zadání – zhlédnout , přečíst např. Tankový prapor, Občanský průkaz, Šakalí léta, Černí baroni 

Zápis do ČD – důkladná charakteristika hl. postavy atd. do 10.5.!!!! 

Literární výchova – opakovat učivo- J. Škvorecký,O.Pavel , opakovat literární pojmy – test Alf – do 12.5.!!! 

 

Německý jazyk 
a) Hodina  

a)PS str.30/ cv. 8b) 

b) Zopakovat  slovíčka oblečení  

2. Hodina  

Učebnice str.90/text C Milan bekommt einen Brief 

b) Přelož do čj do školního sešitu – procvičíme při online výuce!!:) 

 
 
 
 
 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/popularni-kazma-pomaha-nemocnym-s-als-40317086
https://www.televizeseznam.cz/video/onemanshow/jagr-pomohl-kazmovi-napalit-davida-copperfielda-a-je-z-toho-skandal-po-celem-svete-64036056
https://www.televizeseznam.cz/video/onemanshow/jagr-pomohl-kazmovi-napalit-davida-copperfielda-a-je-z-toho-skandal-po-celem-svete-64036056


Zeměpis 
Prognózy vývoje klimatu na Zemi učebnice str. 107-108 
Vývoj podnebí na naší planetě se dá poměrně těžko odhadnout. Celosvětově je pravděpodobné zvýšení množství srážek 
a dlouhá období sucha, nárůst počtu tropických bouří a podobně. 
Možné vlivy klimatických změn na živé organismy: ztráta stanoviště určitých druhů – vytlačování konkurenčně slabších 
druhů z původních lokalit. 
Na našem území by zřejmě došlo k posunu výškových vegetačních stupňů – ústup bezlesí, které se dnes nachází nad 
horní hranicí lesa – zmenšení areálu či ústup chladnomilných subalpínských druhů. Mnohem hůře se dařilo i některým 
dřevinám, např. smrku. 
Kjotský protokol, protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách. Průmyslové země se v něm zavázaly snížit 
emise skleníkových plynů o 5,2 %. Schéma skleníkového efektu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen% 
 
Opakuj si otázky na str. 108 v učebnici! 
 
Zjisti informace o způsobu života medvěda ledního. V čem spočívá ohrožení jeho populace? 

 
Anglický jazyk (p. u. Burdová) 

Po 4. 5. 
Posílám výsledek poslechu – spojování obrázků se slovy. Učebnice str. 71 cv. 5 a 
                          TOTO JE AKTIVITA NA OBRÁZKU 
MEGAN: after,        meet her friends,                                    finish work 
ADAM: before,       send the photos from the party,          go on holiday 
ZARA: as soon as,    send a text message,                            drive 
RUBY: while,            go to the post office,                            have a piano lesson 
TOBY: when,            collect the cinema tickets,                     go to the dentist´s 
Měli jste vytvořit věty podle vzoru v učebnici str. 71 cv.5c 
 
ČASOVÉ SPOJKY – překlad těchto spojek v časových větách 
IF - když, až - if se používá pro věci, které jsou JEN MOŽNÉ, že se stanou. 
WHEN - až, když - when se používá pro věci, které jsou JISTÉ, ž se stanou. 
AFTER - až 
BEFORE - než, dříve než 
TILL - až 
UNTIL - dokud NE - Příkladová věta: Until you do it. = Dokud to neuděláš.  
V anglické větě - je kladná věta + záporné slovo UNTIL 
X  
V české větě  -  je záporná věta + kladné slovo DOKUD. 
V ANGLICKÉ VĚTĚ NESMÍ BÝT 2 ZÁPORY, proto POZOR na slova UNTIL, NEVER NOBODY, NO…., které jsou samy 
záporem. 
AS LONG AS - pokud 
AS SOON AS - jakmile 
WHILE - zatímco 
Tyto spojky si zapiš do slovníčku a NAUČ se české výrazy. 
Po těchto spojkách je PŔÍTOMNÝ ČAS. 
 
Další link na trénování této gramatiky. 
https://www.e-grammar.org/time-clauses/test1-exercise1/ 
https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=casove-vety&test=1&practice=1 
 
Út 5. 5. 
PS str. 56/ 1, 2,3 ZKONTROLUJ SI PODLE KLÍČE, který jsem vám posílala. 
 
Čt 7. 5. 
Učebnice str.71 cv. 6 a – doplň si cvičení 
Další link na procvičení. Vyzkoušej si ho. CHALLENGE. 
https://www.helpforenglish.cz/article/2020032804-cviceni-casove-vety 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%25
https://www.e-grammar.org/time-clauses/test1-exercise1/
https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=casove-vety&test=1&practice=1
https://www.helpforenglish.cz/article/2020032804-cviceni-casove-vety


Anglický jazyk (p. u. Pulcová) 

A) OPRAVA A KONTROLA 
 

 
 
B) V PRACOVNÍM SEŠITĚ krátce (vzhledem k vaší přípravě na přijímací zkoušky) zopakujeme a ukončíme Unit 5 
zaměřenou na trpný rod: •52/2 
 
C) Pokud vám (při přípravě na přijímací zkoušky) zbyde čas, nezapomeňte procvičovat v ALFOVI.  
 

Německý jazyk (p. u. Zimmermannová) 

Úkoly na příští týden: 
- podívat se na několik online videí (odkaz v GC) 
- pracovní list – časování sloves 
- online hodiny – konverzace v NJ  
 

Chemie – 1 vyučovací hodina 

Molární hmotnost – výpočet 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.cz%2Fslide%2F3341721%2F&psig=AOvVaw11WeNcyHyyxXcHIucTI5C9&ust=1588609157659000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDAzs-MmOkCFQAAAAAdAAAAABAD


1) Určete prvek, jehož látkové množství je 0,25 mol a hmotnost 8,0g. 

M=m/n 

M=8/0,25 

M=32,06 g/mol 

Najdu v tabulkách podle molární hmotnosti, že je to SÍRA. 

 

 

Procvič si molární hmotnost v testu: 

http://chemicke-vypocty.cz/Molarni-hmotnost.html 

 


