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ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA 
 

MLUVNICE 
 

- V tomto týdnu se zaměříme na opakování probrané látky 

- Pokud budete mít problémy připojit se či otevřít přiložené odkazy, neváhejte mě 

kontaktovat a cvičení Vám zašlu v MS Word 

- Výhodou kvízů ve formátu forms je, že se Vám hned zobrazí výsledky a správné 

odpovědi (lze je vyplnit i přes chytrý telefon) 

 

ÚKOL Č. 1 

- Vyplň cvičný test zaměřený na vedlejší věty na následujícím odkazu: 

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQjg0UFNJRFY5SVQyN0tQOTVaNk5JS05

HSi4u 

 

ÚKOL Č. 2 

- Doplň do cvičení čárky (interpunkci): 

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMDFQTUxKVUdESEw1TElUMEZBTEpG

MzRZWS4u 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQjg0UFNJRFY5SVQyN0tQOTVaNk5JS05HSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQjg0UFNJRFY5SVQyN0tQOTVaNk5JS05HSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQjg0UFNJRFY5SVQyN0tQOTVaNk5JS05HSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMDFQTUxKVUdESEw1TElUMEZBTEpGMzRZWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMDFQTUxKVUdESEw1TElUMEZBTEpGMzRZWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMDFQTUxKVUdESEw1TElUMEZBTEpGMzRZWS4u
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LITERATURA 
 

DOMÁCÍ ÚKOL: 

- zpracujte si níže uvedené poznámky do školního sešitu na český jazyk – literatura 

- poznámky nemusíte nutně opisovat, můžete si z nich udělat výpisky, ale text si vždy 

nejprve celý přečtěte 

- pod každým textem jsou připojené úkoly a důležité odkazy. Úkoly můžete vyplnit do 

přiložených odkazů – kvízů (forms) či je odeslat dle Vašich možností. Výhodou kvízů 

ve formátu forms je, že se Vám hned zobrazí výsledky a správné odpovědi 

 

ČESKÁ LYRIKA A EPIKA 

- Řada autorů se vědecky zabývá jazykem a ústní lidovou slovesností, tu zapisují, 

umělecky upravují a tvoří také vlastní díla 

- Předním českým slavistou a folkloristou byl František Ladislav Čelakovský, autor 

lyrických a lyricko-epických Ohlasů písní českých (slavná balada Toman a lesní 

panna) 

- R. 1836 poprvé vychází báseň MÁJ snad nejvýraznějšího českého básníka 1. pol. 19. 

století KARLA HYNKA MÁCHY – doceněn až po r. 1850 (nejvýraznější autor 

českého romantismu),  

- Ve 40. letech 19. století vstupuje do literatury nejvýraznější česká spisovatelka 

BOŽENA NĚMCOVÁ, folkloristka a sběratelka lidových pohádek (viz Národní 

báchorky a pověsti), její nejvýraznější díla spadají do 50. let, kdy vychází její 

nejslavnější próza BABIČKA 

- Významným českým novinářem a kritikem se v pol. 19. století stal KAREL 

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, nadšené obdivovatele Ruska popudil svým dílem Obrazy 

z Rus, ostře kritizuje J. K. Tyla, po r. 1848 sledován policií, r. 1852 internován 

v Brixenu (v Alpách), z této zkušenosti vychází jeho poezie Tyrolské elegie, píše 

ironické skladby Křest sv. Vladimíra a Král Lávra  
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ÚKOLY K ČESKÉ LYRICE A EPICE NO – 

NEJPRVE SE PODÍVEJ NA VIDEA, VYSLECHNI 

AUDIO: 

 Babička Boženy Němcové: https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/babicka-

bozeny-nemcove-210627 

 Pohádky Boženy Němcové: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6LkSQBsJLpL1KZO1t18yy6wJVY8dbJ67 

 F. L. Čelakovský – Toman a lesní panna: 

https://www.youtube.com/watch?v=2cIloVDQo0E 

 Král Lávra: https://www.youtube.com/watch?v=s3SYonQDS_4 

 Tyrolské elegie: https://www.youtube.com/watch?v=vXge0If0fwM 

 Úmrtí Kateřiny Vilemíny Zaháňské: https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-

minulosti/umrti-kateriny-vileminy-zahanske-29-listopad-1839-317372 

 První vydání Máchova Máje: https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-

minulosti/prvni-vydani-machova-maje-317027 

 

 

ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY MŮŽETE VYPLNIT NA: 

 

- https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQjROMFoyUVRWRVk5RkpaNlVTODNBQUVT

Ti4u 

 

 

1. Na výše zmíněném odkazu si vyslechni dvě pohádky Boženy Němcové dle 

vlastního výběru a stručně vysvětli jejich pointu (ponaučení): 

a. ……………… 

b. ……………… 

2. Na výše zmíněném odkazu si vyslechni (či si jinde přečti) Havlíčkovy texty a 

stručně shrň jejich děj a pointu (ponaučení): 

a. Tyrolské elegie 

https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/babicka-bozeny-nemcove-210627
https://www.televizeseznam.cz/video/narodsobe/babicka-bozeny-nemcove-210627
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6LkSQBsJLpL1KZO1t18yy6wJVY8dbJ67
https://www.youtube.com/watch?v=2cIloVDQo0E
https://www.youtube.com/watch?v=s3SYonQDS_4
https://www.youtube.com/watch?v=vXge0If0fwM
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/umrti-kateriny-vileminy-zahanske-29-listopad-1839-317372
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/umrti-kateriny-vileminy-zahanske-29-listopad-1839-317372
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-vydani-machova-maje-317027
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/prvni-vydani-machova-maje-317027
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQjROMFoyUVRWRVk5RkpaNlVTODNBQUVTTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQjROMFoyUVRWRVk5RkpaNlVTODNBQUVTTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQjROMFoyUVRWRVk5RkpaNlVTODNBQUVTTi4u
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b. Král Lávra 

3. Vyber dva fiktivní údaje, které se objevují v Babičce Boženy Němcové, a srovnej 

je s reálnými údaji ze života Boženy Němcové: 

 

4. Jaké teorie se objevují v souvislosti s původem Boženy Němcové: 

 

 

5. Odkud Karel Hynek Mácha čerpal inspiraci pro svůj Máj (dvě věty)? 

 

DĚJEPIS 
 

DOMÁCÍ ÚKOL 

- zpracujte si níže uvedené poznámky do školního sešitu na český jazyk – literatura 

- poznámky nemusíte nutně opisovat, můžete si z nich udělat výpisky, ale text si vždy 

nejprve celý přečtěte 

- pod každým textem jsou připojené úkoly a důležité odkazy. Úkoly můžete vyplnit do 

přiložených odkazů – kvízů (forms) či je odeslat dle Vašich možností 

 

ÚKOL Č. 1 

- V rámci cvičného testu si zopakujte své znalosti z dějepisu, ale i literatury (výsledky a 

správné odpovědi se Vám zobrazí po vyplnění kvízu) 

- Odkaz: 

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJURE1JRVRRUkQ3NzRMSTk2VVFMT0s1V

0RHTi4u 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJURE1JRVRRUkQ3NzRMSTk2VVFMT0s1V0RHTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJURE1JRVRRUkQ3NzRMSTk2VVFMT0s1V0RHTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJURE1JRVRRUkQ3NzRMSTk2VVFMT0s1V0RHTi4u
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ÚKOL Č. 2 – ZPRACUJ SI VÝPISKY:  

ČESKÁ VĚDA A TECHNIKA V 1. 

POLOVINĚ 19. STOLETÍ 

- Pod vlivem osvícenství vznikají v č. zemích tzv. učené společnosti (nejvýznamnější 

Královská česká společnost nauk), r. 1814 založeno první muzeum na našem území 

(Slezské zemské muzeum v Opavě), univerzity se věnují moderním vědním oborům 

(biologie, medicína, historie, …) 

- Vědy obecně lze rozdělit na: 

o Humanitní – historie, jazykověda, filosofie, … 

o Exaktní – matematika, fyzika, chemie, biologie, … 

 

HUMANITNÍ VĚDY 

- Jsou základem pro české národní obrození, podkladem pro budoucí národní identitu 

(sebeurčení) 

- Základem pro české dějepisectví jsou dodnes Dějiny národa českého v Čechách a 

v Moravě (5 dílů) Františka Palackého 

- Zásadní pro české národní obrození bylo stanovení pravidel a modernizace slovní 

zásoby českého spisovného jazyka, v tomto ohledu hraje nezastupitelnou úlohu 

jazykověda, a to zejména díky Josef Dobrovskému a Josefu Jungmannovi (oba viz 

úkol z 16. března) 

- Dodnes kontroverzní je „nález“ tzv. Rukopisů královédvorského a zelenohorského 

(+ další), jedná se zřejmě o padělky skupiny kolem V. Hanky a J. Lindy, které však 

obrozenci (s výjimkou J. Dobrovského) vnímali jako potvrzení „starobylých“ českých 

dějin, RKZ inspirují např. malíře J. Mánese, M. Alše či skladatele B. Smetanu  

 

EXAKTNÍ VĚDY A TECHNIKA 

- v exaktních vědách vyniká zejména česká přírodověda a medicína 

- české názvosloví biologii z velké části vymyslel Josef Svatopluk Presl (dílo Česká 

květena – slova jako bylina, keř, dále např. hroch, kyslík, …) 
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- světové proslulosti dosáhl Jan Evangelista Purkyně, autor tzv. buněčné teorie, též 

mnoha dalším oborům (viz úkol níže) … 

- S příchodem průmyslové revoluce jsou stále důležitější technické obory 

- V 1. pol. 19. století se do Č. zemí dostává ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA: 

o Tzv. Koněspřežnou železnici (Č. B. – Linec) vybudovali otec a syn 

Gerstnerovi 

o První železniční trasy u nás pro lokomotivy jsou z velké části dílem Jana 

Pernera 

- Zásadní zdokonalení lodního šroubu provedl technik Josef Ressel 

- V 1. pol. 19. století jsou u nás budovány první továrny (zejména textilní) – dělníci 

pracují v drsných podmínkách – vznikají první dělnická hnutí 

 

ÚKOL Č. 3 

- Úkoly můžete zaslat dle svých možností, lze je též vyplnit na odkazu (výsledky a 

správné odpovědi se Vám zobrazí po vyplnění kvízu): 

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNUtMSlVMU0RVNkc0UzVXSUJRNVRI

VDNWNi4u 

 

 

1. Odpověz na následující otázky týkající se života Václava Hanky: 

a. Jaké z jeho povolání bylo nejvýznamnější: 

b. Uveď ocenění, které dostal od ruského cara. Proč mu bylo uděleno? 

c. Jaká byla jeho role ve sporu o pravost Rukopisů královédvorského a 

zelenohorského? 

 

- Užitečné odkazy (informace můžeš ale hledat dle svého uvážení): 

o 72 jmen české historie: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-

dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200021-vaclav-hanka/ 

2. Odpověz na následující otázky týkající se života Jana Evangelisty Purkyně: 

a. Jakým novým odborným názvem proslul v Evropě J. E. Purkyně? 

b. Uveď tři z mnoha oborů, kterými se J. E. Purkyně věnoval: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNUtMSlVMU0RVNkc0UzVXSUJRNVRIVDNWNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNUtMSlVMU0RVNkc0UzVXSUJRNVRIVDNWNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUNUtMSlVMU0RVNkc0UzVXSUJRNVRIVDNWNi4u
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200021-vaclav-hanka/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200021-vaclav-hanka/
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c. Jakým způsobem „nechtěně“ pomohl i dnešním policistům k řešení 

kriminálních případů (kriminalistice)? 

 

- Užitečné odkazy (informace můžete ale hledat dle svého uvážení): 

o 72 jmen české historie: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-

dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200019-jan-evangelista-

purkyne/ 

 

- K vysvětlení některých událostí i osudů lidí Vám může pomoci zhlédnutí hry fiktivního 

českého génia Járy Cimrmana České nebe (tato aktivita je zcela dobrovolná): 

o Smoljak L., Svěrák Z.: České nebe 

 https://www.youtube.com/watch?v=hk5WXhNVdMs  

3. Najdi informace o osudu a tragickém konci vynikajícího technika ing. Jana Pernera  

(2 – 3 věty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200019-jan-evangelista-purkyne/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200019-jan-evangelista-purkyne/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200019-jan-evangelista-purkyne/
https://www.youtube.com/watch?v=hk5WXhNVdMs
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ZEMĚPIS 
- Zápis do sešitu: 

 

RUMUNSKO. 
- chudý stát EU 

- podnebí – vnitrozemské 

- řeka – Dunaj – delta řeky – rezervace vodních ptáků 

- průmysl  –   těžební – ropa, zemní plyn, kamenná sůl, černé uhlí 

- strojírenský -  auta – Dacia, zemědělské stroje 

- petrochemický – zpracování ropy 

- zemědělství -  plus – úrodná půda – stepi 

 mínus – zaostalé 

 plodiny – pšenice, kukuřice, zelenina 

 chov – prasat a ovcí 

- města – hlavní – Bukurešť 

 Brašov 

 přístav – Konstanta 

 

 

BULHARSKO 
- chudý stát EU 

- podnebí – jih – subtropické 

- průmysl  –    strojírenský – zemědělské stroje, lodě 

 potravinářský   

 kosmetický – parfémy z okvětních lístků růží 

 

- zemědělství: 
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 ovoce- broskve, meruňky  

 -  zelenina   – melouny 

 

- cestovní ruch – moře + slunce 

- hory  – lyže + turistika 

 

- města – hlavní – Sofie 

 Plovdiv 

 přístavy – Varna, Burgas                

 

- všechno si  najdi  v mapách  -  pracuj s atlasem 

- vypracuj – otázky č. 1 a 3, str. 93 a pošli na můj email 
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MATEMATIKA 
  

Následující úlohy jsou na opakování učiva. Přepiš je do sešitu a vypočti. 

  

1. Vypočítej délku přepony pravoúhlého trojúhelníku, ve kterém jsou délky odvěsen: 

a. 5 cm a 12 cm, 

b. 7 cm a 24 cm. 

 

2. Uvedené údaje jsou délky stran trojúhelníku; rozhodni, zda je to pravoúhlý trojúhelník, 

piš ano- ne: 

a. 15 m, 12 m, 9 m 

b. 14 m, 11 m, 9 m 

 

3. Vypočítej velikost přepony, jsou - li odvěsny 

a. 18,2 cm a 16,6 cm 

 

CHEMIE 
  

Další čemu se budeme věnovat, jsou oxidy. Přečtěte si učebnici str. 83-87. Přepište si 

poznámky do sešitu: 

Oxidy 

  

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku.  Ve všech oxidech mají atomy 

kyslíku oxidační číslo mínus dvě. 

Př. Oxid měďnatý, oxid železitý, oxid hlinitý, … 

Název se vždy skládá z podstatného jména oxid a přídavného jména od názvu prvku. 

  

Koncovky tabulka z učebnice str. 85 tab. 20 Přepsat do sešitu a učit se koncovky. 

  

Poznámky i s tabulkou mi pak vyfoť a pošli na email. 
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ANGLICKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. 

JINDŘIŠKY KRAŤKOVÉ 
 

1) Video 

2) Follow-up exercises (send me your answers on my email address written above please) 

Prosím o zaslání odpovědí na uvedenou emailovou adresu do 10/4 

 

Ad1) Video. Listening task: watch the video placed on the link below /Poslech: podívejte se 

na video na níže uvedeném odkazu (pokud máte k dispozici počítač / tablet / mobil a internet) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU&feature=youtu.be 

 

ad) 2  a) What is the main message of the video in your opinion? / Jaká je hlavní 

myšlenka podle Vašeho názoru? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

b) Describe the current situation caused by the coronavirus in the place you live using 

three different tenses, such as present simple, present contionuous, past simple, past continuous, 

will, be going to. Write at least five sentences./ Popište aktuální situaci způsobenou 

koronavirem v místě, kde žijete. K popisu použijte tři různé časy, např. přítomný čas prostý / 

průběhový /minulý čas prostý / průběhový či will, be going to.  Napište pět vět. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU&feature=youtu.be
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c) Use must / mustn´t / have to / should / shouldn´t to say what is allowed or not allowed 

in the Czech Republic these days. Write four sentences. / Použijte modální slovesa must / 

mustn´t / have to / should / shouldn´t k vyjádření co obyvatelé ČR nyní mohou a co ne. Napište 

čtyři věty. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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NĚMECKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. MARIE 

TESAŘOVÉ 
 

(Kontrola a odevzdání splněných úkolů proběhne po návratu žáků do školy. (Více 

informací bude dodáno v průběhu doby trvání mimořádných opatření.)  

Guten Tag! 

Věřím, že domácí výuku němčiny zvládáte. Nyní budeme procvičovat hlavně slovesa 

mögen a fahren. 

1. Zopakovat slovíčka – PS 75/1. sloupec 

2. Zpaměti vyčasovat mögen v podmiňovacím způsobu a tvořit věty ústně podle 

vzoru – učebnice str. 78/5. 

Pozor na větný rámec, př. Ich möchte nach Prag fahren. 

3. PS 69/3ab písemně 

Tschüs, 

 eure  Deutschlehrerin 
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NĚMECKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. NIKOLY 

BEČKOVÉ 
 

Poznámka: Úkoly zasílejte ke kontrole dle svých potřeb a uvážení. 

1. Průběžně si zapisujte a procvičujte slovíčka lekce 8. Pro tento týden vám budou stačit 

názvy měst a zemí. 

2. Jistě víte, že do této chvíle jsme používali názvy zemí bez členu. 

Př. Ich wohne in Tschechien. Anna wohnt in Deutschland. 

Názvy několika zemí však spadají pod výjimku a je třeba je uvádět se členem. V této lekci 

narazíme například na: 

die Schweiz (Švýcarko)  in der Schweiz (ve Švýcarsku) 

die Slowakei (Slovensko) in der Slowakei (na Slovensku) 

Používáme-li tato jména ve větě „Ich wohne in…“, musíme člen náležitě skloňovat (tímto 

tématem už jsme se zabývali na začátku 7. lekce, nalistujte si zpátky v sešitě  die Stadt – in 

der Stadt atd.). V tomto případě jde pouze o skloňování členu die, tedy o změnu die  der. 

Věty tedy budou vypadat následovně: 

Ich wohne in der Schweiz. Ich wohne in der Slowakei. 

Ostatním názvy zemí v této lekci výjimce nepodléhají, pracujete s nimi tedy tak jako 

doposud. 

3. Procvičování v PS – str. 68/ cv. 1 – doplňte země, ve kterých uvedená města 

leží, a tvořte věty 

podle příkladu 

cv. 2 – doplňte název státu dle fotografie 

4. Libovolná témata můžete procvičovat také zde: https://www.umimenemecky.cz/ 

 

Odkaz na zadání na: 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola 

 

https://www.umimenemecky.cz/
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/beckova-nikola
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ANGLICKÝ JAZYK – 

SKUPINA MGR. FILIPA 

MARKA 
 

V tomto období si zopakujeme minulé časy (prostý a průběhový) a naučíme se je používat 

současně. Setkali jste se s tím při překládání článku The Iceman. 

 V pracovním sešitu na stránkách 4 a 5 vypracujte cvičení 4 a 5. Tím si zopakujete časy 

PAST SIMPLE a PAST CONTINUOUS. Jejich shrnutí pro připomenutí máte 

v pracovním sešitě na straně 73 a 74 – oddíly 1.1 a 1.2. 

 Prostudujte si cvičení 3 na straně 9 v učebnici. Kam se doplní PAST SIMPLE a kam 

PAST CONTINUOUS? 

 Zapište si do školního sešitu látku 1.3 na straně 74 v pracovním sešitu. 

 Ve školním sešitu vypracujte cvičení 6 a 7. Cvičení 6 je poslech – CD přiloženo v sešitu. 

Ve cvičení 7 doplňte slovesa v závorce ve správném tvaru – PAST SIMPLE nebo PAST 

CONTINUOUS.  

 Úkol k odevzdání: V pracovním sešitu na straně 4 vypracuj cvičení 2 a 3. Vyplněné 

cvičení vyfotografuj a pošli na uvedenou e-mailovou adresu. 

Na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. Filip 

Marek (odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip) se ke konci tohoto 

období objeví správně vypracované cvičení 7 z pracovního sešitu. Zkontrolujete si svá cvičení, 

kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na e-mailu. Dále pod svůj profil 

přidám odkaz na dobrovolné procvičování probírané látky. 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip


17 

 

FYZIKA 
 

 

 Zůstává stejné: 

o Skupenské přeměny (učebnice str. 52-63) 

 Tání a tuhnutí 

 Vypařování a kapalnění 

 Var 

 Sublimace a desublimace 

 

 Úkoly: 

 Kontrola poznámek (viz můj profil). 

 Otázky a úkoly (viz můj profil). 

 Volitelné: vyberte si alespoň 2 slovní úlohy (cvičení a příklady – viz můj profil) a 

vyřešte je. 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
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PŘÍRODOPIS 
  

NERVOVÁ SOUSTAVA 
 

 Nezbývá než pokročit ve studiu. 

 Učebnice str. 48-53. 

 Učivo:  Centrální nervová soustava 

 Mícha 

 Mozek 

 Stavba a složení, pokusit se rozlišit centrální a obvodovou nervovou 

soustavu. 

 Přikládám studijní materiál. 

NERVOVÁ SOUSTAVA

 

Nakreslit si a hlavně popsat  obrázek 66 na straně 50. 
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DOPORUČENÍ: 

Zhlédnout dokument https://www.youtube.com/watch?v=JUNEB4FQBH4 

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

 

 

 

http://www.biomach.cz/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUNEB4FQBH4
https://www.youtube.com/watch?v=kqK_gBnfZPQ
http://www.biomach.cz/

