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3.A 

Angličtina 
Hello children. :)  
Úkoly jsou opět k dispozici na tomto odkazu: 
https://uloz.to/file/J2UC8EQNWgXF/anglictinacerven-doc 
 
Prosím všechny, aby si prohlédli zejména informace k aplikaci WOCABEE, se kterou tento 
měsíc budeme pracovat. Dále prosím ty, kteří mi stále neposlali hotový projekt, ať to co 
nejdříve napraví. Práce v době uzavření školy započítávám do hodnocení na konci šk. roku.  
 
Nové úkoly 
 
Mám pro vás poslední úkoly tohoto měsíce a budu se na vás těšit v září. :) 
 
https://uloz.to/file/EA633YiueNo0/aj3-doc  
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3.B 
1.6. 2020 – 5.6. 2020 
ČESKÝ JAZYK –  
Vyjmenovaná slova po V (umět vyjmenovat řadu zpaměti)   
 
Než začneš v PS doplňovat úkoly, je nutné probrat následující, níže uvedené 
odkazy 
 
vysvětlení slov, další příbuzná slova 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/kni
haV.html  
 
procvičování a pochopení slov 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/vyznam-vyjme
novanych-slov/prirazovani.html  
 
procvičování, jak umíš řadu za sebou – srovnat rozházená vyjmenovaná slova 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/cviceniV1
.htm  
 
procvičování slov příbuzných 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmeno
vanych-slov/cviceni1a.htm  
 
diktáty na vyjmenovaná slova po V 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/
vyber.htm  
 
učebnice  54 – 55 projdi ústně 
PS str.  24 – 25 
 
 
MATEMATIKA – Násobení násobků deseti jednociferným číslem 
 
4 .  2  =  8 6 . 6   = 36 5 . 7   = 35 9 .   9 = 81 7 .   7 = 49 

4 . 20 = 80 6 . 60 = 360 5 . 70 = 350 90 . 9 = 810 70 . 7 = 490 
uč. str. 92 – 93 projdi ústně, pak se pusť do procvičování v PS 
PS str.30 
 
ČTENÍ – hlasité, denně aspoň 20 minut, čítanka nebo svoje kniha 
 
PRVOUKA – tento týden není  
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                        kdo si chce doplnit další list – PS str. 51 

 8.6. 2020 – 12.6. 2020 

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V denně přeříkat nahlas 

učebnice 56 – 57 projdi ústně 

PS str. 26, 27, 28/1,2 (28/3 diktát si můžete doma vyzkoušet, není povinné) 

Písanka str. 34, 35, 36 

Čtení – čítanka nebo své vlastní (nahlas, ať tě maminka slyší) 

MATEMATIKA – denně násobky vzestupně i sestupně 

uč. str. 94 – 95 – ústně 

Dělení násobků deseti jednociferným číslem vysvětlení najdeš uč.na str. 94/1 

PS str. 31 

Nezapomeň! procvičovat rýsování – ořezaná tužka, držení pravítka nebo 
trojúhelníku 

sestrojovat kružnici 

PRVOUKA přeskočíme téma Lidské tělo a stavba těla, probere se ve škole 

uč. 68 

PS str. 54 

 

15.6. - 19.6. 2020 

Matematika 

Dělení se zbytkem – videa na youtube 

Pěkně provedený výklad učiva dělení se zbytkem pro žáky 3. ročníku 

zadej si do vyhledavače: Učitel do domu 3. třída 

zde jsou konkrétní odkazy 

https://www.youtube.com/watch?v=aPK_eTZKP9A&t=29s 
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Video 6:05 minut. Opakuje se dělení čísly 2 a 3 

https://www.youtube.com/watch?v=bcGFYsO4cuY&t=89s 

Video 5:40 minut. Obsahuje vysvětlení dělení se zbytkem – číslo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=4VBax259Wdg 

Video 6:01 minut. Obsahuje vysvětlení dělení se zbytkem – číslo 3 

https://www.youtube.com/watch?v=7InPct3j7Oo 

Video 7:15 minut. Obsahuje vysvětlení dělení se zbytkem – číslo 3 

https://www.youtube.com/watch?v=j6PcqGcKFNk 

Video 7:52 minut. Obsahuje vysvětlení dělení se zbytkem – číslo 4 

https://www.youtube.com/watch?v=f4Pf2QgyXwQ 

Video 5:57 minut. Obsahuje vysvětlení dělení se zbytkem – číslo 5 

Dělení se zbytkem čísel 6 – 10 je obdobné (musíš umět násobky čísel, pokud 
neumíš, vezmi si zalaminovanou kartu násobků, kterou máš u sebe). 

uč. str. 95 - 98 pokud se podíváte na video, není nutná učebnice 

PS. str. 32 – 33 

 

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova po 
Zhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/prezentace/knihaZ.
html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/rada/cviceniZ1.htm 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/tvary-vyjmenovanyc
h-slov/cviceni1a.htm 

PS str. 29, 30 

Písanka str. 37, 38, 39, 40 
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4.B 
 
ČJ, M, AJ, VL 
Od 25.5.2020 jsou domácí úkoly zasílány průběžně - 2x týdně. 
Poslední byly zaslány 5.6.2020.  
Zde je též můžete najít: 
 
ČJ - učebnice do strany 85  (podmět rodu středního, podmět rodu ženského).  Procvičovat 
můžete zde: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php 
ČJ - PS - do strany 35 
V e-mailu jsou přiložené materiály - dobrovolné k procvičení. 
M - PS - do strany 31+ 32/1 
AJ - uč. do str. 10, PS - 101 
VL - do strany 39 - do sešitu odpovězte na otázky str. 39 "Zapište a naučte se". 
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5.A 
Dobrý den, 
zde jsou pokyny na měsíc červen. 
Čj – uč. str. 134 – 137 (věta jednoduchá, souvětí) 
 uč. str. 138 – 140 (přímá a nepřímá řeč) 
 uč. str. 141 – 144 (závěrečné opakování) + procvičování vyjmenovaných slov, podstatných a přídavných jmen, 
zájmen a číslovek (odkazy z internetu,  
 učebnice) 
  
M – geometrie   uč. str. 120 -121 (rýsování čtverce a obdélníku) 
  uč. str. 124 – 127 (obvody geometrických útvarů) 
 uč. str. 128 – 130 (obsah čtverce a obdélníku) 
    - opakování malé násobilky, pamětného a písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení, převody jednotek, zlomků a 
desetinných čísel (odkazy z internetu, učebnice) 
  
Př – uč. str. 69 – 81 (odlišné znaky od ostatních živočichů – opakování) 
  
Vl – uč. str. 48 – 51 (sametová revoluce – současnost) 
  
 Aj – příslovce minulého času (yesterday [ jestdey ] – včera, ago [ egou ] – před) 
 - minulý čas prostý slovesa „mít“      I had [ ai hed ] – měl jsem we had – měli jsme 
          you had – měl jsi you had – měli jste 
          he, she, it had – on, ona, ono měli they had – oni měli 
  
 - minulý čas prostý slovesa „být“ I was [ ai wos ] – byl jsem we were – byli jsme 
                 you were [ ju wer ] – byl jsi you were – byli jste 
                 he, she, it was – on, ona, ono byli they were – oni byli  
  
 Děkuji rodičům, svým žákům a žákyním za vytrvalost 
                                                            S pozdravem Loukota 
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5.B 

Domácí úkoly jsou každý den 
zasílány do Whatsapp-ové skupiny 
třídy a výuka probíhá přes online 
platformu   www.ucime.se  
 
Případné konzultace prostřednictvím této skupiny nebo e-mailu 
(hejdova.i@zskarlaiv.cz) 
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6.A 

Matematika 
 
úkoly do 5.6. 
V tomto týdnu se naučíme vypočítat objem krychle a kvádru a s tím i převádět 
jednotky objemu. 
 
▪ z učebnice 3. dílu začíná objem na str. 64, nastuduj vzorce str. 66 
▪ do školního sešitu vypracuj:  str. 65/ cv. 1, 2, C  
                                               str. 67/ cv. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
▪ dále z učebnice nastuduj (je to pro vás opakování - už jste probírali ve fyzice) jednotky  
   objemu str. 68 - 69, 71 - 73 
▪ na google disku najdeš úlohy i výklad, do školního sešitu tyto úlohy vypracuj - nějaké jsou  

 na výpočet objemu a jiné na převody jednotek 

Na začátku června budu chtít vidět veškerou práci ve školním sešitě nebo na pracovních 
listech, kterou jste udělali od 10.3. Ti žáci, co mi práci posílali, ji nosit do školy nemusí.  
Přeji pěkný týden.        tř. uč. Nedvídková 
 
úkoly do 12.6. 
V tomto týdnu začneme opakovat učivo, které jste se naučili při samostudiu. 
 
▪ na google disku si najdi dva pracovní listy a vyřeš tyto úlohy - můžeš do školního sešitu 
  na listech není místo pro výpočty 
 
Školní sešity a pracovní listy, které jste řešili během samostudia si nechte 
připravené na opakování v září. Určitě je budeme potřebovat. 
Ti žáci, co nepřijdou do školy, přinesou všechny úkoly v pondělí  8.6.2020  mezi 
9:45  a  10:45 k  hlavnímu  vchodu  školy. 
Přeji  klidné  dny.                       tř.uč.Nedvídková 
 
 
úkoly do 19.6. 
Budeme pokračovat v opakování učiva, tentokrát to bude trojúhelník. 
Zadání úloh najdete na google disku - můžete si je dobrovolně vypracovat. 
Úkoly už mi nemusíte posílat mailem.  
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Školní sešity a pracovní listy, které jste řešili během samostudia si nechte 
připravené na opakování v září. Určitě je budeme potřebovat. 
Mějte se krásně.           tř.uč. Nedvídková 
 

Český jazyk 

Milé děti, 

moc mě těší, že se (alespoň s některými z vás) konečně příští týden setkáme. 

1. Přineste si 8.6. s sebou všechny zadané a vypracované úkoly (mluvnici, pracovní 
sešit, literaturu, sloh, referáty-četba, OV), budu ji kontrolovat,  vybírat. 

2. Ostatní, kteří nenastoupí do školy, přinesou všechnu práci také v pondělí a odevzdají 
před školou p. učitelce třídní (asi v 9.45h- upřesní v e-mailu ). Děkuji. 

3. Vaše samostatná práce od března do června je také podkladem pro klasifikaci. 
4. Prosím ty, kteří mi žádné úkoly dosud neposlali nebo poslali jen např. za březen, aby 

již neposílali např. 30 e-mailů…úkoly přinesete do školy 
5. Výuka na dálku jinak pokračuje 
6. Úkoly z ČJ  a jejich řešení  najdeš na tomto odkazu: 

https://drive.google.com/open?id=1moIbm9Abo5EsXIydyYLo2dCx-4yZB6m- 

Mějte se krásně, P. Sedlecká 

 

 

Dějepis  

úkoly na 1. - 5.6. 

Zdravím všechny na začátku posledního měsíce školního roku. Minulý týden jsme dokončili téma 
římské císařství, a tak nás čeká krátké opakování. Také se podíváme na život ve starověkém 
Římě. Tento týden nebude mnoho psaní, ale hodně čtení. 

1. Na straně 113 si prostuduj časovou osu. Do sešitu napiš nadpis Opakování - 

římské císařství a překresli časovou osu. Můžeš si zase sešit otočit na 

šířku. 

2. Vyřeš úkol 1 ze strany 113. Do sešitu opiš pojmy z prvního sloupce a vždy 

doplň dvojici z druhého sloupce. 
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3. Projdi si otázky ze cvičení 3. Pokud neznáš odpověď, hledej v sešitě nebo 

v učebnici. 

4. Přečti si o každodenním životě Římanů na stránkách 114 - 122. Nic si 

nemusíš zapisovat. 

5. Podívej se na film o římské říši 

https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA&list=PLGgXmarhqrws3

SNxeklz1lqwsH6gwoVvl&index=8&t=0s  

Příští týden už nás čeká jen poslední kapitola a celkové opakování o starověkém Římě. 

Mějte se krásně. Michaela Bašusová 

úkoly na 8. - 12.6. 

Tento týden se s některými z vás uvidím osobně ve škole. Vezměte si prosím do školy sešit i 
učebnici. Já už pro vás mám připravené překvapení. Tento týden nás čeká poslední téma a potom 
už jenom opakování. 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne. 

https://drive.google.com/open?id=153tta6AdVwKi_5pyvw6_2BTkvcGivPgQ 

2. V učebnici prostuduj kapitolu Dědictví římské říše str. 123. 

3. Do sešitu napiš nadpis a zapiš nejdůležitější informace. Myslím, že to už 

bez problémů zvládáte. Můžeš psát ve větách nebo heslovitě. 

4. Zkontroluj, že máš hotovou všechnu zadávanou práci, příště budeme 

opakovat. 

Blíží se nám konec školního roku. Sešity z šesté třídy si nechte, budeme je používat v září, dokud 
spolu vše neprojdeme, nepůjdeme dál. 

Mějte se krásně. Michaela Bašusová 

 

úkoly na 15. - 19.6. 

Tento týden budeme věnovat opakování.  

5. V učebnici si na straně 124 prostuduj časovou osu. 

6. Do sešitu vyřeš úkol 124/1 a 2 - opiš pojmy z 1. sloupce, doplň k nim pojmy 

z druhého sloupce a písmenko obrázku ze cvičení 2. 

7. Zkus si odpovědět na otázky 125/3 - nic nemusíš psát 

8. Zkus vyřešit skrývačku - 125/4 
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Ti, co budou v pondělí ve škole, si přinesou sešit i učebnici. Opakování si projdeme společně. Toto 
řešení nebudu dávat ke kontrole.  Sešity z šesté třídy si nechte, budeme je používat v září, dokud 
spolu vše neprojdeme, nepůjdeme dál. 

Mějte se krásně. Michaela Bašusová 

úkoly 22. - 30.6. 

Žádné úkoly. Na poslední týdny školního roku nezadávám žádné úkoly. Vše jsme společně zvládli. 
Sešity dějepisu si prosím schovejte na příští rok. A pokud bychom se už neviděli, přeji vám krásné 
prázdniny. 

Michaela Bašusová. 

 

 

Zeměpis 

Zadávám látku na celý červen. Už nám toho moc nechybí. 

- Subtropický pás - krátká charakteristika 
- Mírný pás - charakteristika travní porosty, lesy mírného pásu 
- Studený polární pás - charakteristika 
- Opakovací cvičení na straně 71 (doplňovačka slov) 
- Život v oceánech - strana 72 udělat výpisky + obě opakovací cvičení 
- Souhrnné opakování - 73/3, 74/5,6, 75-76 

Fyzika 

Stejně jako u zeměpisu posílám látku do konce školního roku. 

- Tření - přečíst stranu 18 - 19, odpovědět na 2 otázky na straně 19 
- Přečíst stranu 19 - 21 (nakreslit obrázek tření na str. 19, opsat oranžový rámeček na 

straně 21, odpovědět na otázky na straně 22 
- Odpor prostředí - přečíst 22 - 23 a opsat oranžový rámeček na straně 23, dobrovolně 

možnost odpovědět na otázky na straně 23 
- Tření v technické praxi - přečíst a udělat stručné výpisky, na straně 25 - 26 si vyberte 

alespoň 10 otázek a odpovězte na ně 
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Přírodopis 
 
Odpovědi na otázky : 1. Kyvadélka jsou přeměněným párem křídel ,slouží k udržení 
rovnováhy.                          1 bod 
                                  2.Patentky jsou larvy pakomárů žijící v bahně na dně tůní, rybníků.  
                                            1 bod 
 
Blanokřídlí 
-Rozdělení: 1. širopasí  -pilatky (škodí na rostlinách) 
                                     -pilořitky(škodí na dřevě) 
                   2. štíhlopasí -žlabatky(tvoří hálky na listech) 
                                       -lumci (samičky kladou vajíčka do housenek) 
  
                  mravenci -žijí v koloniích= mraveniště 

                      -  královna ,samička ,dělníci 
                                 - křídla pouze v době rozmnožování (rojení) 
                                - samci po oplodnění samičky uhynou 
                                -po oplodnění samičkám odpadají křídla a každá založí nové mraveniště 
 
                                 mravenec lesní  ,žlutý ,žahavý ,faraon 
 
                  vosy   -živí se dravě  
                            -staví papírová hnízda 
                           -zimu přečkávají pouze mladé oplodněná samička 
                           -na zadečku mají žihadlo (opakovaně používá) 
                            vosa útočná ,sršeˇv obecná 
  
 
            včely      -mají podobný cyklus jako vosy 
                           -živí se nektarem,opylují rostliny 
                            včela medonosná -z květů sbírá pyl, nektar 
                       -sběrné kartáčky a košíčky na nohách 
                      -z pylu tvoří potravu pro larvy 
                      -žije 4-5 týdnů 
                      - má různé funkce (krmička,stavitelka,čistička,strážkyně,létavka 
-základem včelstva je včelí matka 
-trubci -samci oplodňující matku ,pak po čase uhynou 
-včelí taneček -dorozumívání 
-včelí obrana -žihadlo -po bodnutí včela uhyne 
otázky :101/2,4 
 
Odpovědi:101/2 Včela bodne 1x a pak uhyne, kdežto vosa může bodnout opakovaně .1bod  
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                 101/4 Včelí med,propolis, včelí vosk ,mateří kašička -farmaceutický, kosmetický 
potravinářský průmysl.  3 body 
 
Ostnokožci  
-na dně moří ,paprsčitě souměrné tělo 
-tělo vyztuženo vápenatými destičkami, ostny ,hroty 
-mají soustavu vodních cév ,které plní funkci trávicí,cévní ,vylučovací soustavy 
-jsou schopni regenerace 
-mohou oddělit část těla = obrana před predátorem 
 rozdělení -hvězdice, hadice, lilijice ,ježovky, sumýši 
lilijice-kalichovité tělo,pohyblivá ramena, žije přisedle 
hadice-pohyb pomocí ohebných tenkých ramen,která se snadno lámou a dorůstají 
hvězdice-volně  pohybující se ostnokožci,tělo jako hvězda 
              -jsou dravé(měkkýši,korýši,ryby) 
             -mimotělní trávení 
 
ježovky -kulovitý tvar,z destiček vyrůstají ostny ,pomocí nichž se pohybují 
              ježovka jedlá(potrava) 
sumýši -=mořské okurky ,při obraně vyvrhují část vnitřností, která pak dorůstá 
 
otázky :103/1,3 
Po zodpovězení všech otázek byste  měli mít celkem  30 bodů .Ráda bych zkontrolovala 
Vaše sešity. Prosím přineste je v pondělí v 9.00 před školu, Ti co už mají zkontrolováno je 
nosit nemusí. Závisí na tom Vaše závěrečné hodnocení. Děkuji , V. Zimová . 
 
Připomínám ještě sledujte  přírodu ve vašem okolí  a sešity si nechte pro příští školní rok. 
Děkuji ,V. Zimová 
 
 

6.B 
Vážení žáci, vážení rodiče, 
blíží se doba, kdy budeme na samostudiu čtvrt roku. Vaše práce mi přijde jako 
hodně špatný vtip. Několikrát jsem s vámi komunikoval a slyšel jsem pouze výmluvy 
typu “nemáme internet, neměl jsem mobil, já s tím neumím, nevím kde to najdu atd.” 
Chtěl bych vám připomenout známé rčení, že neznalost neomlouvá. Jsem otráven z 
jakékoliv komunikace s vámi a z nulové odezvy z vaší strany. Pořád jen slibujete (v 
tom jste přeborníci!) Ale i na to máme rčení -> sliby - chyby. Některým z vás není ani 
proti srsti lhát (do telefonu tvrdíte jak nemáte internet a poté si vesele přidáváte 
příspěvky na FB). Nedělejte z nás hlupáky - všichni víme, že lež má krátké nohy. 

22 



 
Chtěl bych vás upozornit, že podle vaší práce budu hodnotit. Jaké čekáte 
hodnocení? Rozhodně vám tuto nezodpovědnost nehodlám tolerovat! 
Doufám, že v posledním měsíci uvidím alespoň nějakou aktivitu. 
Dejte si své povinnosti laskavě do pořádku a začněte se chovat jako zodpovědní 
lidé.  
Chtěl bych pochválit Martina Mazáčka, pracuje stabilně dobře (i když občas s 
rezervou). Děkuji za zaslané úkoly.  
  
Mgr. Josef Poslušný, třídní učitel. 

Český jazyk 
Na disku máte nové zadání. Tentokrát bez prezentace. Pracujte s učebnicí a 
pracovním sešitem. Úkoly do 5.6.2020 
Odkaz na zadání je zde. 
https://drive.google.com/open?id=18CE8S0OmvZs3mBvm1lswYokM4E-z2auP 
 
Posílejte mi pouze aktuální úkoly. Termíny nejsou orientační. Odevzdání po termínu 
beru jako nesplněné! 
 
Určitě koukněte na tyto odkazy. 
https://www.umimecesky.cz/rozbory 
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor 
http://www.didakta.cz/ 
 
Jako domácí úkol prosím poslat vyfocený pracovní sešit. A informaci o vaší práci. 
Poslat na poslusny.j@zskarlaiv.cz 
 
 
Stále nepracují! 
Burian, Cicuová, Čikalová, Farkaš, Ferková, Idirizov, Janová, Krok, Malíková, Olahová, 
Potová, Vekoň, Příhoda, Gaži. 

 
Matematika 
 
úkoly do 5.6. 
V tomto týdnu se naučíme vypočítat objem krychle a kvádru a s tím i převádět 
jednotky objemu. 
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▪ z učebnice 3. dílu začíná objem na str. 64, nastuduj vzorce str. 66 
▪ do školního sešitu vypracuj:  str. 65/ cv. 1, 2, C  
                                               str. 67/ cv. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
▪ dále z učebnice nastuduj (je to pro vás opakování - už jste probírali ve fyzice) jednotky  
   objemu str. 68 - 69, 71 - 73 
▪ na google disku najdeš úlohy i výklad, do školního sešitu tyto úlohy vypracuj - nějaké jsou  

 na výpočet objemu a jiné na převody jednotek 

Na začátku června budu chtít vidět veškerou práci ve školním sešitě nebo na pracovních 
listech, kterou jste udělali od 10.3. Skoro všichni z Vás se za celou dobu samostudia vůbec 
neozvali, neposílali práci ani nenapsali, jak s úkoly pokračujete.  
Přeji pěkný týden.       p. uč. Nedvídková  
 
úkoly do 12.6. 
V tomto týdnu začneme opakovat učivo, které jste se naučili při samostudiu. 
 
▪ na google disku si najdi dva pracovní listy a vyřeš tyto úlohy - můžeš do školního sešitu 
  na listech není místo pro výpočty 
 
Školní sešity a pracovní listy, které jste řešili během samostudia si nechte 
připravené na opakování v září. Určitě je budeme potřebovat. 
Ti žáci, co nepřijdou do školy, přinesou všechny úkoly v pondělí  8.6.2020  mezi 
9:45  a  10:45  k  hlavnímu  vchodu  školy. 
Přeji  klidné  dny.                       p.uč.Nedvídková 
 
úkoly do 19.6. 
Budeme pokračovat v opakování učiva, tentokrát to bude trojúhelník. 
Zadání úloh najdete na google disku - můžete si je dobrovolně vypracovat. 
 
Školní sešity a pracovní listy, které jste řešili během samostudia si nechte 
připravené na opakování v září. Určitě je budeme potřebovat. 
Mějte se krásně.           p.uč. Nedvídková 
 

 
Dějepis  

úkoly na 1. - 5.6. 
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Zdravím všechny na začátku posledního měsíce školního roku. Minulý týden jsme dokončili téma 
římské císařství, a tak nás čeká krátké opakování. Také se podíváme na život ve starověkém 
Římě. Tento týden nebude mnoho psaní, ale hodně čtení. 

1. Na straně 113 si prostuduj časovou osu. Do sešitu napiš nadpis Opakování - 

římské císařství a překresli časovou osu. Můžeš si zase sešit otočit na 

šířku. 

2. Vyřeš úkol 1 ze strany 113. Do sešitu opiš pojmy z prvního sloupce a vždy 

doplň dvojici z druhého sloupce. 

3. Projdi si otázky ze cvičení 3. Pokud neznáš odpověď, hledej v sešitě nebo 

v učebnici. 

4. Přečti si o každodenním životě Římanů na stránkách 114 - 122. Nic si 

nemusíš zapisovat. 

5. Podívej se na film o římské říši 

https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA&list=PLGgXmarhqrws3

SNxeklz1lqwsH6gwoVvl&index=8&t=0s  

Příští týden už nás čeká jen poslední kapitola a celkové opakování o starověkém Římě. 

úkoly na 8. - 12.6. 

Tento týden se s některými z vás uvidím osobně ve škole. Vezměte si prosím do školy sešit i 
učebnici. Já už pro vás mám připravené překvapení. Tento týden nás čeká poslední téma a potom 
už jenom opakování. 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne. 

https://drive.google.com/open?id=153tta6AdVwKi_5pyvw6_2BTkvcGivPgQ 

2. V učebnici prostuduj kapitolu Dědictví římské říše str. 123. 

3. Do sešitu napiš nadpis a zapiš nejdůležitější informace. Myslím, že to už 

bez problémů zvládáte. Můžeš psát ve větách nebo heslovitě. 

4. Zkontroluj, že máš hotovou všechnu zadávanou práci, příště budeme 

opakovat. 

Blíží se nám konec školního roku. Sešity z šesté třídy si nechte, budeme je používat v září, dokud 
spolu vše neprojdeme, nepůjdeme dál. 

úkoly na 15. - 19.6. 

Tento týden budeme věnovat opakování.  

1. V učebnici si na straně 124 prostuduj časovou osu. 

2. Do sešitu vyřeš úkol 124/1 a 2 - opiš pojmy z 1. sloupce, doplň k nim pojmy 

z druhého sloupce a písmenko obrázku ze cvičení 2. 

3. Zkus si odpovědět na otázky 125/3 - nic nemusíš psát 
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4. Zkus vyřešit skrývačku - 125/4 

Ti, co budou v pondělí ve škole, si přinesou sešit i učebnici. Opakování si projdeme společně. Toto 
řešení nebudu dávat ke kontrole.  Sešity z šesté třídy si nechte, budeme je používat v září, dokud 
spolu vše neprojdeme, nepůjdeme dál. 

úkoly 22. - 30.6. 

Žádné úkoly. Na poslední týdny školního roku nezadávám žádné úkoly. Vše jsme společně zvládli. 
Sešity dějepisu si prosím schovejte na příští rok. A pokud bychom se už neviděli, přeji vám krásné 
prázdniny. 

 

Zeměpis 

Zadávám látku na celý červen. Už nám toho moc nechybí. 

- Subtropický pás - krátká charakteristika 
- Mírný pás - charakteristika travní porosty, lesy mírného pásu 
- Studený polární pás - charakteristika 
- Opakovací cvičení na straně 71 (doplňovačka slov) 
- Život v oceánech - strana 72 udělat výpisky + obě opakovací cvičení 
- Souhrnné opakování - 73/3, 74/5,6, 75-76 

Fyzika 

Stejně jako u zeměpisu posílám látku do konce školního roku. 

- Tření - přečíst stranu 18 - 19, odpovědět na 2 otázky na straně 19 
- Přečíst stranu 19 - 21 (nakreslit obrázek tření na str. 19, opsat oranžový rámeček na 

straně 21, odpovědět na otázky na straně 22 
- Odpor prostředí - přečíst 22 - 23 a opsat oranžový rámeček na straně 23, dobrovolně 

možnost odpovědět na otázky na straně 23 
- Tření v technické praxi - přečíst a udělat stručné výpisky, na straně 25 - 26 si vyberte 

alespoň 10 otázek a odpovězte na ně 

Přírodopis 
Odpovědi na otázky : 1. Kyvadélka jsou přeměněným párem křídel ,slouží k udržení 
rovnováhy.                          1 bod 
                                  2.Patentky jsou larvy pakomárů žijící v bahně na dně tůní, rybníků.  
                                            1 bod 
 
Blanokřídlí 
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-Rozdělení: 1. širopasí  -pilatky (škodí na rostlinách) 
                                     -pilořitky(škodí na dřevě) 
                   2. štíhlopasí -žlabatky(tvoří hálky na listech) 
                                       -lumci (samičky kladou vajíčka do housenek) 
  
                  mravenci -žijí v koloniích= mraveniště 

                      -  královna ,samička ,dělníci 
                                 - křídla pouze v době rozmnožování (rojení) 
                                - samci po oplodnění samičky uhynou 
                                -po oplodnění samičkám odpadají křídla a každá založí nové mraveniště 
 
                                 mravenec lesní  ,žlutý ,žahavý ,faraon 
 
                  vosy    -živí se dravě  
                            -staví papírová hnízda 
                           -zimu přečkávají pouze mladé oplodněná samička 
                           -na zadečku mají žihadlo (opakovaně používá) 
                           vosa útočná ,sršeˇv obecná 
  
 
                 čmeláci -mají podobný cyklus jako vosy 
                         -živí se nektarem,opylují rostliny 
                 včela medonosná -z květů sbírá pyl, nektar 
                         -sběrné kartáčky a košíčky na nohách 
                        -z pylu tvoří potravu pro larvy 
                        -žije 4-5 týdnů 
                        - má různé funkce (krmička,stavitelka,čistička,strážkyně,létavka 
-základem včelstva je včelí matka 
-trubci -samci oplodňující matku ,pak po čase uhynou 
-včelí taneček -dorozumívání 
-včelí obrana -žihadlo -po bodnutí včela uhyne 
otázky :101/2,4 
 
Odpovědi:101/2 Včela bodne 1x a pak uhyne, kdežto vosa může bodnout opakovaně .1bod  
                 101/4 Včelí med,propolis, včelí vosk ,mateří kašička -farmaceutický, kosmetický 
potravinářský průmysl.  3 body 
 
Ostnokožci  
-na dně moří ,paprsčitě souměrné tělo 
-tělo vyztuženo vápenatými destičkami, ostny ,hroty 
-mají soustavu vodních cév ,které plní funkci trávicí,cévní ,vylučovací soustavy 
-jsou schopni regenerace 
-mohou oddělit část těla = obrana před predátorem 
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 rozdělení -hvězdice, hadice, lilijice ,ježovky, sumýši 
lilijice-kalichovité tělo,pohyblivá ramena, žije přisedle 
hadice-pohyb pomocí ohebných tenkých ramen,která se snadno lámou a dorůstají 
hvězdice-volně  pohybující se ostnokožci,tělo jako hvězda 
              -jsou dravé(měkkýši,korýši,ryby) 
             -mimotělní trávení 
 
ježovky -kulovitý tvar,z destiček vyrůstají ostny ,pomocí nichž se pohybují 
              ježovka jedlá(potrava) 
sumýši -=mořské okurky ,při obraně vyvrhují část vnitřností, která pak dorůstá 
 
otázky :103/1,3 
Po zodpovězení všech otázek byste  měli mít celkem  30 bodů .Ráda bych zkontrolovala 
Vaše sešity. Prosím přineste je v pondělí v 9.00 před školu, Ti co už mají zkontrolováno je 
nosit nemusí. Závisí na tom Vaše závěrečné hodnocení. Děkuji V. Zimová . 
 
Připomínám ještě sledujte  přírodu ve vašem okolí  a sešity si nechte pro příští školní rok. 
Děkuji ,V. Zimová 
 
 
 Anglický jazyk 
(práce do konce měsíce) 
 
1.) Opakování slovní zásoby:  
a) na e-mail mi pošlete 10 slovíček ke každému z těchto témat: family, school, animals, 
human body, food, house and flat, clothes 
b) z každého tématu si vyberte 3 slovíčka a napište mi k nim 3 libovolné věty, v každé z nich 
použijete jedno slovíčko 
c) 7 vět bude v present simple (přítomný čas prostý), 7 vět v present continuous (přítomný 
čas průběhový) a 7 vět v past simple (minulý čas prostý) 
2.) Pracovní listy na disku: zájmena přivlastňovací, číslovky řadové a základní, předložky 
místní a časové, modální sloveso can 
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7.A 

Český jazyk 
Znovu chci pochválit Ondru Č. a Adélku za příkladnou práci. Takhle 
to má vypadat! 
 
Sledujte tento odkaz 
https://drive.google.com/open?id=1i8eQPR2pNBtpniM7zZNR9xsgr_Kha08E 
 
Nově přidaná látka: Přívlastek do 5.6 
DÚ součástí dokumentu.  
 
Znovu důrazně opakuji. Již proběhlé úkoly mi již neposílejte! Vždy máte termín, pokud 
tak neučiníte máte nesplněno! Existují termíny a popravdě nejsem zvědavý dostávat 
úkoly i třeba měsíc starý! Kdo plní tak jak má je v klidu. 
Děkuji také za krásné referáty. V reálu bych vás víc prudil a vracel vám je. Ale to si 
necháme až na příští rok.  
 
Úkoly posílejte na poslusny.j@zskarlaiv.cz 
 
 
Pro opakování 
Určitě koukněte na tyto odkazy. 
https://www.umimecesky.cz/rozbory 
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor 
http://www.didakta.cz/ 
 
Na didaktě si projeďte skladbu + pravopisné cvičení.  
Jako zpětnou vazbu vaší práce mi pošlete fotku výsledků z některého online cvičení.  
Pokud nemáte přístup k internetu pokračujte v pracovním sešitě PU.  
 
 
Chtěl bych vás upozornit na blížící se konec školního roku a tím pádem i hodnocení.  
Hodnotit budu hlavně podle některých známek získaných do března a hlavně podle aktivity 
při samostudiu. Hodnocení funguje jako DÚ - odevzdal, neodevzdal.  
(Odevzdání úkolů z informatiky jednoho z vašich spolužáků, beru jako hodně špatný vtip). 
 
Stále nepracují! 
Bertl. Ciprián, Černá, Dovhinková, Chadimová, Soumar, Šťastný, Kršik, 
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Matematika 
 
úkoly do 5.6. 
V tomto týdnu se seznámíme s vlastnostmi lichoběžníku, naučíme se ho 
sestrojit a vypočítat jeho obvod a obsah. 
 
▪ v učebnici 3. dílu najdeš lichoběžník na str. 58 - 65, nastuduj si výklad 
▪ na google disku najdeš ještě jeden výklad - určitě si ho prohlédni, jsou tam nějaké prvky  
   navíc 
▪ na str. 60 nastuduj konstrukci i s postupem, hodně bodů je podobných z konstrukcí  
  trojúhelníků a rovnoběžníků 
▪ do školního sešitu vypracuj všechna cvičení z pracovních listů na disku 
▪ do školního sešitu vypracuj z učebnice str. 64/ cv. 5, 6 
 
Na začátku června budu chtít vidět veškerou práci ve školním sešitě nebo na pracovních 
listech, kterou jste udělali od 10.3.  
Přeji pěkný týden.       p. uč. Nedvídková 
 
úkoly do 12.6. 
V tomto týdnu se seznámíme s hranoly, naučíme se počítat jejich povrch. 
 
▪ v 3. dílu učebnice si nastuduj výkladové části hranolu str. 66 - 73 
▪ na google disku najdeš další možný výklad (jen si  nastuduj, neřeš úkoly z disku) 
▪ doporučuji splnit úlohy na str. 66 - 70 (stačí ústně pro pochopení hranolů) 
▪ do školního sešitu vypracuj - str. 71/ cv. 5, 6 
                                                 str. 72/ cv. 1, 2 
                                                 str. 73/ cv. 6  
  
Školní sešity a pracovní listy, které jste řešili během samostudia si nechte 
připravené na opakování v září. Určitě je budeme potřebovat. 
Ti žáci, co nepřijdou do školy, přinesou všechny úkoly v úterý  9.6.2020  mezi 
9:00  a  9:15  k  hlavnímu  vchodu  školy. 
Přeji  klidné  dny.                       p.uč.Nedvídková 
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úkoly do 19.6. 
Budeme pokračovat ve studiu hranolů, naučíme se vypočítat jejich objem. 
 
▪ v 3. dílu učebnice si nastuduj výklad na str. 74 - nauč se vzorec 
▪ do školního sešitu vypracuj - str. 74/ cv. 1 (nezapomeň na náčrtky) 
                                                 str. 75/ cv. 2, 4, 5 
Školní sešity a pracovní listy, které jste řešili během samostudia si nechte 
připravené na opakování v září. Určitě je budeme potřebovat. 
Mějte se krásně.              p.uč. Nedvídková 

Zeměpis 
 
Posílám vám látku do konce školního roku. 

- Centrální Asie - vypsat polohu, státy, přírodní charakteristiku, hospodářství, krátce 
charakterizovat stát Afgánistán 

- Sibiř - přírodní charakteristika, nerostné suroviny. Co je Transsibiřská magistrála? 
- Austrálie - vytisknout nebo nakreslit mapu Austrálie a zakreslit - velká pohoří, řeky, 

poloostrovy, ostrovy, moře, pouště, města, Velký bariérový útes.  
 - popsat podnebí, přírodní krajiny (vypsat zvířata a rostliny) 

- obyvatelstvo - původní obyvatelé, objevitelé, čí byla dříve kolonií (k čemu 
byla využívána?), současné obyvatelstvo, jazyk 

- Hospodářství - nerostné suroviny, zemědělství, velká města 
 

 

Fyzika 

 
- přečíst a udělat výpisky 37 - 41, na straně 41 odpovědět na 9 otázek 
- přečíst 42 až 45 

 

Dějepis 

 
- Česká kultura na počátku novověku - přečíst stranu 110 až 113 a opsat opakovací 

cvičení 
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- Opakování - 114/1,4,5 
- Opakování 115 - 121 
- Opakování 122/2, 4,5 

 
Přírodopis 
 
Odpovědi na otázky :99/3 Miřík celer pěstujeme pro bulvu ,kterou tvoří část stonku a 
kořene. 1 bod 
                                     Invaze znamená , že se  některé rostliny šíří a vytlačují  ty 
původní. 
                                                   1 bod 
 
Hluchavkovité 
-čtyřhranná lodyha ,pyskaté květy ,křižmostojné listy 
-plodem je tvrdka 
rozdělení a zástupci : 
 léčivé -šalvěj lékařská,máta peprná ,mateřídouška obecná 
 koření -majoránka zahradní , tymián obecný 
plevele -hluchavka bílá ,nachová ,skvrnitá ,zběhovec plazivý ,popenec obecný 
 
otázka 101/1(1 bod) 
 
 
Lilkovité  
-plod bobule , tobolka 
-zelenina -lilek brambor, rajče 
-některé jsou jedovaté ,mohou se používat k výrobě léčiv 
jedovaté -lilek potměchuť,durman obecný ,rulík zlomocný 
-tabák virginský-výroba tabákových výrobků 
Otázka -103/1(1 bod) 
Hvězdnicovité 
-2 druhy květu-jazykovitý a trubkovitý(v jednom kvítku) 
-plodem je nažka někdy s chmýrem (pampeliška) 
užitkové -locika(hlávkový salát) ,slunečnice roční ,čekanka obecná 
okrasné -aksamitník, jiřinka,kamzičník 
léčivé -heřmánek pravý ,měsíček lékařský ,podběl lékařský 
planě rostoucí-kopretina bílá ,řebříček obecný ,chrpa luční , devětsil lékařský 
otázka 105/3(3 body) 
 
Liliovité 
-tvoří cibule,oboupohlavné květy, plod tobolka ,bobule 
užitkové-cibule kuchyňská ,česnek kuchyňský, pažitka , pórek 
okrasné -tulipán zahradní , modřenec , hyacint 
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jedovaté-konvalinka vonná , vraní oko čtyřlisté , ocún jesenní 
pokojové -aloe, dračinec, asparagus  
otázky 107/1,3(1+3 body) 
 
 
9.6.2020 
 
Lipnicovité 
-jednoděložné krytosemenné  rostliny 
-svazčité kořeny,dutá stébla s kolénky 
-plodem je obilka 
rozdělení -obilniny -pšenice , žito, oves 
                -trávy -lipnice luční ,psárka luční ,rákos obecný 
 
 
Vstavačovité 
-vytrvalé byliny,mají hlízy ,oddenky 
-vyskytují se v tropických, subtropických oblastech i v ČR 
-často rostou na kmenech -epifytní rostliny 
- orchideje-pokojové rostliny u nás 
-volně rostoucí jsou většinou chráněné 
-plodem je tobolka 
-soužití s houbovými vlákny 
 
Otázky 109/1,111/1 
 
18.6. 
Cizokrajné ovoce 
-pěstování ve sklenících ,většinou se dováží 
-datlovník ,kokosovník ořechoplodý , banánovník ,citrusy ,fíkovník a další  
Zjistěte si sami další exotické ovoce ,které se dováží (aspoň 5 ) 
 
Koření a nápoje  
-některé druhy se pěstují i v ČR ,jiné se dováží  
-napiš ,které koření používáte doma (6 druhů ne směsi !!) 
-významnou textilní plodinou je bavlník chlupatý 
 
Tento školní rok je to poslední učivo.Společenstva jsme probírali během školního roku. 
 Připomínám ,že nejlepší učebnicí je příroda ,takže sledujte ,foťte,všímejte si !! Děkuji :-)  
 
Užitečné aplikace PlantNet -určování rostlin 
                                Skymap.cz -orientace v souhvězdí 
Je spousta dalších aplikací,nechám to na Vás co využijete . 
Sešity prosím nelikvidujte, budeme je potřebovat v příštím školním roce. 
Děkuji za práci, V. Zimová. 
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7.B 

Matematika  
úkoly  1.6 - 5.6. 
 
Milí žáci, vstupujeme do posledního měsíce tohoto školního roku a od některých z vás stále 
nemám ani písmenko. Nevím, zda si uvědomujete, že známka na vysvědčení bude 
zahrnovat i hodnocení domácí práce během karantény.  
Tento týden nás čeká konstrukce rovnoběžníku, výpočet obvodu a obsahu rovnoběžníku. 
Doporučuji se podívat na výkladové video:  
https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk 
V učebnici začíná tato kapitola na str. 46, 47 kde máte ukázkové příklady. Předpokládá to, 
že umíte konstrukce trojúhelníků. 
Na str. 48 vypracuj cvičení 1,2, na str. 49 cvičení 3,4,5,6. 
Na str. 50 najdete vzorec pro obvod rovnoběžníku, který si opište do sešitu a vypracujte 
cvičení 1. Na str. 51 vypracujte cvičení 2, 3,4.  
Výpočet obsahu rovnoběžníku je maličko složitější, ale zkus si udělat na str. 51 ukázkový 
příklad B s pomocí papíru a nůžek pro lepší pochopení.Na str. 52 je pak vzorec pro výpočet 
obsahu rovnoběžníku, který si opiš do sešitu a vypracuj cvičení 5,6,7,8A, na str. 53 cvičení 
9,11A, dobrovolně cvičení 12,13. 
 
úkoly  8.6 - 12.6. 
 
Milí žáci, těším se, že se  s některými z vás  tento týden uvidím. Nezapomeňte si vzít školní 
sešit a obě učebnice matematiky druhý i třetí díl. 
Vy co do školy nedorazíte, tak mi přineste školní sešit v úterý 9.6. mezi 9-10hod před školu a 
předejte ho paní asistentce, která tam bude na vás čekat. 
Tento týden nás čeká LICHOBĚŽNÍK, který začíná na str. 58. Opište si z této strany definici 
do sešitu (nebo na papír, pokud budeš mít už sešit odevzdaný) a vypracuj cvičení 1. Na str. 
59 vypracuj cvičení 2,3, a podívej se na druhy lichoběžníků a cvičení 4. Na str. 60 vypracuj 
cvičení 5 a 6. Pak vás čeká konstrukce lichoběžníku, tak si prostuduj ukázkový příklad A. 
Na str. 61 vypracuj cvičení 1,2,3,4A,5. 
Na str. 62 začíná kapitola OBVOD A OBSAH LICHOBĚŽNÍKU. Na str. 63 najdeš oba vzorce 
pro výpočet obvodu a obsahu lichoběžníku. Vypracuj cvičení 1,2,3, na str. 65 si udělej úlohy 
na závěr A. 
 
úkoly  15.6 - 19.6. 
 
Tento týden se s většinou z vás uvidím a protože jste mi odevzdali sešity ke kontrole,tak 
další vám zadám v úterý po vrácení sešitů. Dostali jste za úkol procvičit přímou úměrnost od 
str. 27 v učebnici matematika 2. Dále jsme se naučili trojčlenku, která je na str. 31. Kdo jste 
nebyl ve škole na výkladu, tak to musíte prostudovat pečlivěji. V úterý vás naučím nepřímou 
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úměrnost, kdo do školy nepřijdete, je na str. 33. Na str. 36 jsou pak cvičení, které si určitě 
vypracujte. 
 

Zeměpis 
 
Posílám vám látku do konce školního roku. 

- Centrální Asie - vypsat polohu, státy, přírodní charakteristiku, hospodářství, krátce 
charakterizovat stát Afgánistán 

- Sibiř - přírodní charakteristika, nerostné suroviny. Co je Transsibiřská magistrála? 
- Austrálie - vytisknout nebo nakreslit mapu Austrálie a zakreslit - velká pohoří, řeky, 

poloostrovy, ostrovy, moře, pouště, města, Velký bariérový útes.  
 - popsat podnebí, přírodní krajiny (vypsat zvířata a rostliny) 

- obyvatelstvo - původní obyvatelé, objevitelé, čí byla dříve kolonií (k čemu 
byla využívána?), současné obyvatelstvo, jazyk 

- Hospodářství - nerostné suroviny, zemědělství, velká města 

Přírodopis 
 
Odpovědi na otázky :99/3 Miřík celer pěstujeme pro bulvu ,kterou tvoří část stonku a 
kořene. 1 bod 
                                     Invaze znamená , že se  některé rostliny šíří a vytlačují  ty 
původní. 
                                                   1 bod 
 
Hluchavkovité 
-čtyřhranná lodyha ,pyskaté květy ,křižmostojné listy 
-plodem je tvrdka 
rozdělení a zástupci : 
 léčivé -šalvěj lékařská,máta peprná ,mateřídouška obecná 
 koření -majoránka zahradní , tymián obecný 
plevele -hluchavka bílá ,nachová ,skvrnitá ,zběhovec plazivý ,popenec obecný 
 
otázka 101/1(1 bod) 
 
 
Lilkovité  
-plod bobule , tobolka 
-zelenina -lilek brambor, rajče 
-některé jsou jedovaté ,mohou se používat k výrobě léčiv 
jedovaté -lilek potměchuť,durman obecný ,rulík zlomocný 
-tabák virginský-výroba tabákových výrobků 
Otázka -103/1(1 bod) 
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Hvězdnicovité 
-2 druhy květu-jazykovitý a trubkovitý(v jednom kvítku) 
-plodem je nažka někdy s chmýrem (pampeliška) 
užitkové -locika(hlávkový salát) ,slunečnice roční ,čekanka obecná 
okrasné -aksamitník, jiřinka,kamzičník 
léčivé -heřmánek pravý ,měsíček lékařský ,podběl lékařský 
planě rostoucí-kopretina bílá ,řebříček obecný ,chrpa luční , devětsil lékařský 
otázka 105/3(3 body) 
 
Liliovité 
-tvoří cibule,oboupohlavné květy, plod tobolka ,bobule 
užitkové-cibule kuchyňská ,česnek kuchyňský, pažitka , pórek 
okrasné -tulipán zahradní , modřenec , hyacint 
jedovaté-konvalinka vonná , vraní oko čtyřlisté , ocún jesenní 
pokojové -aloe, dračinec, asparagus  
otázky 107/1,3(1+3 body) 
 
Lipnicovité 
-jednoděložné krytosemenné rostliny 
-mají svazčité kořeny,dutá stébla s kolénky 
-plodem je obilka 
rozdělení -obilniny-pšenice,žito ,oves 
                 -trávy-lipnice luční ,psárka luční , rákos obecný 
 
Vstavačovité  
-vytrvalé byliny ,mají hlízy , oddenky 
vyskytují se v tropických subtropických oblastech, u nás jako pokojové 
rostliny,orchideje 
-volně rostoucí jsou chráněné 
-plodem je tobolka 
-soužití s houbovými vlákny 
Otázky :109/1  ,111/1 
 
 
18.6. 
Cizokrajné ovoce 
-pěstování ve sklenících ,většinou se dováží 
-datlovník ,kokosovník ořechoplodý , banánovník ,citrusy ,fíkovník a další  
Zjistěte si sami další exotické ovoce ,které se dováží (aspoň 5 ) 
 
Koření a nápoje  
-některé druhy se pěstují i v ČR ,jiné se dováží  
-napiš ,které koření používáte doma (6 druhů ne směsi !!) 
-významnou textilní plodinou je bavlník chlupatý 
 
Tento školní rok je to poslední učivo.Společenstva jsme probírali během školního roku. 
 Připomínám ,že nejlepší učebnicí je příroda ,takže sledujte ,foťte,všímejte si !! Děkuji :-)  
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Užitečné aplikace PlantNet -určování rostlin 
                                Skymap.cz -orientace v souhvězdí 
Je spousta dalších aplikací,nechám to na Vás co využijete . 
Sešity prosím nelikvidujte, budeme je potřebovat v příštím školním roce. 
Děkuji za práci, V. Zimová. 
18.6. 
Cizokrajné ovoce 
-pěstování ve sklenících ,většinou se dováží 
-datlovník ,kokosovník ořechoplodý , banánovník ,citrusy ,fíkovník a další  
Zjistěte si sami další exotické ovoce ,které se dováží (aspoň 5 ) 
 
Koření a nápoje  
-některé druhy se pěstují i v ČR ,jiné se dováží  
-napiš ,které koření používáte doma (6 druhů ne směsi !!) 
-významnou textilní plodinou je bavlník chlupatý 
 
Tento školní rok je to poslední učivo.Společenstva jsme probírali během školního roku. 
 Připomínám ,že nejlepší učebnicí je příroda ,takže sledujte ,foťte,všímejte si !! Děkuji :-)  
 
Užitečné aplikace PlantNet -určování rostlin 
                                Skymap.cz -orientace v souhvězdí 
Je spousta dalších aplikací,nechám to na Vás co využijete . 
Sešity prosím nelikvidujte, budeme je potřebovat v příštím školním roce. 
Děkuji za práci, V. Zimová. 
 
 
 
 
Anglický jazyk 
(práce do konce měsíce) 

1.) Opakování slovní zásoby: 

a) na e-mail mi pošlete 10 slovíček ke každému z těchto témat: food and 
cooking, shops and shopping, materials, sports, technology, transport, music 
and musical instruments 

b) z každého tématu si vyberte 3 slovíčka a napište mi k nim 3 libovolné věty, v 
každé z nich použijete jedno slovíčko 

c) Vyberete si 3 libovolné věty a každou z nich přepíšete do: present simple, 
present continuous, past simple, past continuous, present perfect simple, 
budoucí čas s WILL, budoucí čas s vazbou To be going to (viz výpisky) => 
dohromady budete mít 21 vět 

2.) Komparativ a superlativ přídavných jmen: 
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a) zopakujte si lásku, viz výpisky 

b) utvořte 2. a 3. stupeň těchto přídavných: interesting, small, rude, awesome, 
important, terrifying, bad, good, amazing, horrible, tiny, tall, short, far, difficult 

3.) Nepravidelná slovesa: 
https://en.islcollective.com/video-lessons/job-interview-20-irregular-verbs-past-
simple  

4.) Poslech: 

a) na disku pracovní list Coldplay – Hypnotised => pustíte si píseň na tomto 
odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=lBsxnNnebW4 => stáhnete si odkaz 
na lištu a podle poslechu budete doplňovat chybějící slova v písni, pusťte si 
2-3x a poté si zkontrolujte 

 

Český jazyk 
Zdravím žáky 7.B a přidávám poslední úkoly z ČJ, které máte do konce měsíce. Z 
důvodu nemoci bohužel nevím, kdy se ve škole ukážu, proto pokud máte nějaké 
dotazy týkající se probrané látky, např. něčemu nerozumíte, kontaktujte mě na mé 
e-mailové adrese a zkusíme to spolu nějak přelouskat. ;) 

  

Mluvnice - Doplněk 

Výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE 

Prezentace: https://www.dumy.cz/material/105374-doplnek-i , 
https://www.dumy.cz/material/105415-doplnek-ii 

Učebnice: str. 127/žlutá tabulka – prostudovat + výpisky, 126/3, 127/4,5,6, 128/žlutá 
tabulka – prostudovat + výpisky, 128/2,3 (ústně) 

Pracovní sešit: str. 53 (všechna cvičení) 

  

Mluvnice - Několikanásobné větné členy 

Souhrn větných členů – výuk. video: https://www.youtube.com/watch?v=LYisSWT-mFs 

Učebnice: str. 129/žlutá tabulka – prostudovat + výpisky, 129/2, 130/3 

Pracovní sešit: str. 54 (všechna cvičení) 
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Mluvnice - Tvoření vět 

Učebnice: str. 130-136 – přečtěte si veškeré žluté tabulky, vyberte si 5 cvičení, které 
vypracujete 

  

Literatura - Humorná literatura 

Jiří Voskovec  - Jan Werich: Ezop a brabenec 

-          přečtěte si 

-          Proč se brabenec neustále směje („chechtá“)? 

-          Vzpomínáte si na Ezopa? Kdo to byl? Vyhledejte ve výpiskách nebo na 
internetu. 

-          Bajka – o čem tento žánr je, co se v něm vyskytuje? 

Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu 

-          přečtěte si 
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8.A 
 

Český jazyk 

 Milí osmáci, 

moc mě těší, že se (alespoň s některými z vás) konečně příští týden setkáme. Přineste si ve 
středu 10.6. s sebou všechnu zadanou práci (mluvnici, pracovní sešit, literaturu, sloh, 
čtenářské deníky, OV), budu ji kontrolovat,  vybírat. 

!!  Kdo nenastupuje do školy, přinese mi vše před školu v pondělí 8.6. mezi 9 -9,25 h. 

● Vaše samostatná práce od března do června je také podkladem pro klasifikaci 
● Prosím ty, kteří mi žádné úkoly dosud neposlali , aby již neposílali např. 30 

e-mailů…úkoly přinesete do školy 
● Výuka na dálku jinak pokračuje 
● Úkoly z ČJ  a jejich řešení  najdeš na tomto odkazu: 

https://drive.google.com/open?id=1GFMu6Oie1bgvu70iz5A6S-TXv6eN9FzN 

Mějte se zatím hezky, P. Sedlecká 

Dějepis  
úkoly na 1. - 5.6. 
Zdravím vás všechny na začátku posledního měsíce školního roku. Tento týden dokončíme téma 
1. světová válka a na příští týden si necháme opakování. 

1. Překontroluj si práci z minulého týdne. Pokud máš v pracovním listu ještě 

více zbraní, než já, jenom dobře. 

https://drive.google.com/open?id=153tta6AdVwKi_5pyvw6_2BTkvcGivPgQ 
2. Na stejném odkazu najdeš i pracovní list pro tento týden - Češi a Slováci za 

1. světové války. 

3. Prostuduj kapitolu České země za 1. světové války na str. 106 - 107 a doplň 

pracovní list. Opět pokud si s něčím nebudeš vědět rady, počkej na kontrolu 

příští týden. 

4. Podívej se na videa 

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc&list=PLnplwgXmL676ZF4

XY6BrbKpRFABnZExbv&index=93 
https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes&list=PLnplwgXmL676ZF4

XY6BrbKpRFABnZExbv&index=94 
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https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&list=PLnplwgXmL676ZF4X

Y6BrbKpRFABnZExbv&index=95  

Příští týden nás čeká opakování. Mějte se krásně.                Michaela Bašusová 
 
úkoly na 8. - 12.6. 

Tento týden se s některými z vás uvidím osobně ve škole. Vezměte si prosím do školy sešit i 
učebnici. A už jenom opakování. 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne. 

https://drive.google.com/open?id=153tta6AdVwKi_5pyvw6_2BTkvcGivPgQ  

2. Na str. 108 prostuduj obě časové osy. 

3. Do sešitu vyřeš tyto úkoly: 108/2, 108/3 a 108/5. 

4. Zkontroluj si, že máš hotovou veškerou zadávanou práci. 

Blíží se nám konec školního roku. Sešity z osmé třídy si nechte, budeme je používat v září, dokud 
spolu vše neprojdeme, nepůjdeme dál. 

Mějte se krásně. Michaela Bašusová 

úkoly na 15. - 19.6. 

Tento týden nás čeká závěrečné opakování 1. světové války s těmi, co budou ve škole. Přineste si 
učebnici, vyřešené pracovní listy o 1. světové válce. 

Pro ty, co nebudou ve škole: 

5. Zkontroluj si své znalosti o 1. světové válce podle otázek na straně 115. 

6. Zkontroluj veškerou práci z dějepisu a případně dokonči. 

Příští týden už nic zadávat nebudu. Sešity z osmé třídy si nechte, budeme je používat v září, 
dokud spolu vše neprojdeme, nepůjdeme dál. 

Mějte se krásně. Michaela Bašusová 

 

úkoly 22. - 30.6. 

Žádné úkoly. Na poslední týdny školního roku nezadávám žádné úkoly. Vše jsme společně zvládli. 
Sešity dějepisu si prosím schovejte na příští rok. A pokud bychom se už neviděli, přeji vám krásné 
prázdniny. 

Michaela Bašusová. 
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Matematika  
úkoly  1.6 - 5.6. 
 
Milí žáci, vstupujeme do posledního měsíce tohoto školního roku a jsem moc ráda, 
že vy, kteří se mnou komunikujete, učivo zvládáte.  
Tento týden se naučíme vypočítat povrch a objem válce. Začneme na straně 
38,kde máte ukázkový příklad a vzorec pro výpočet povrchu válce. Ten si 
samozřejmě napište do sešitu i s náčrtkem. 
Doporučuji se podívat na video: Povrch válce 
https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0 
Na str. 39 vypracuj cvičení 1,2A,3,4. Na str. 40 cvičení 5,6,7, dobrovolně 8.  
Na str. 41 začíná kapitola OBJEM VÁLCE, na str. 42 je vzorec pro výpočet objemu 
válce, který si opět opiš do sešitu.  
Doporučuji se podívat na video: Objem válce 
https://www.youtube.com/watch?v=So5v2saines 
Na str. 42 vypracuj cvičení 1,2A,3,4, na str. 43 pak cvičení 5,6,7. 
 
To je pro tento týden vše, mějte se krásně.    I.Oliveriusová 
úkoly  8.6 - 12.6. 
 
Milí žáci, těším se, že se s některými z vás tento týden ve středu uvidím. Nezapomeňte 
školní sešit a učebnici matematiky 3. 
Vy co do školy nedorazíte, tak nezapomeňte, že musíte přinést sešity v pondělí nebo v úterý 
mezi 9 a 10 hod před školu, kde na vás bude čekat paní asistentka. 
Tento týden nás čekají KONSTRUKČNÍ  ÚLOHY na str. 50. První kapitola je MNOŽINY 
BODŮ V ROVINĚ. Na str. 51 vypracuj cvičení 1,2,3,4. Na str. 52 cvičení 5,6, na str. 53 
cvičení 7,8. 
Na str. 54 si zopakujte konstrukce trojúhelníků a prostuduj ukázkové příklady A,B,C. 
Na str. 56 vypracuj cvičení 1, na str. 57 cvičení 2,3. 
 
úkoly  15.6 - 19.6. 
 
Tento týden budete pokračovat v konstrukčních úlohách, které jsou opakováním učiva 7. 
třídy. Protože máte sešity u mě, tak zatím pracujte na papíry, ve středu vám sešity vrátím. 
Na str. 57 si projděte ukázkový příklad D i s postupem konstrukce.Na str. 58 vypracujte 
cvičení 4. Na str. 59 cvičení 6, ukázkový příklad F a cvičení 7. Na str. 60 pak cvičení 9 a 
dobrovolně 10 a 11. 
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Zeměpis 
 
Posílám úkoly na celý červen  
 

- Vytvořit stručnou charakteristiku jako u předchozích krajů - Karlovarský, 
Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, 
Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský 

 
 

Přírodopis 
 
odpovědi -Rovnováha je důležitá pro pohyb,stabilitu a vnímání polohy hlavy.-3 body 
 
 
Zrak  
-nejdůležitější smysl,zaznamenává světlo,jeho intenzitu,barvu 
-vnímáme okolí,předměty prostorové uspořádání,pohyb 
-akomodace je změna tvaru čočky  
-fotoreceptory na sítnici -tyčinky umožňují černobílé vidění,čípky umožňují barevné vidění 
-žlutá skvrna je místem nejostřejšího vidění 
-slepá skvrna je místo kde z oka  vystupuje zrakový  nerv  nejsou tu tyčinky ani čípky  
nemoci -krátkozrakost ,dalekozrakost ,šilhání , barvoslepost ,slepota , zánět spojivek 
 
Nakreslete si oko a popište jeho části,přečtěte si rozdíl mezi krátkozrakostí a dalekozrakostí . 
 
Otázka -Čím a jak je oko chráněno před poškozením? 
10.6.2020 
Žlázy s vnitřním vyměšováním 
-hormon je produkt žláz,které jej vylučují do krve nebo tělních dutin 
-nejdůležitější je hypofýza-ovlivňuje ostatní žlázy 
-žlázy s vnitřní vyměšováním + nervová soustava řídí činnost organismu 
!vytvořte tabulku str.105 
 
Pohlavní soustava 
-pohlavní žlázy -varlata,vaječníky 
-pohlavní buňky spermie, vajíčka 
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-splynutí vajíčka a spermie = oplození vajíčka,které se vyvíjí v děloze 
-pohlavní nemoci 
-antikoncepce 
-nádorové nemoci,očkování 
 
Prostudujte si kapitolu ! 
 
Zázrak zrození  
-vznik a vývoj jedince začíná oplozením vajíčka spermií 
-nitroděložní vývoj trvá 40 týdnů (280 dní ) 
-část -zárodečná  
         -plodová 
 
-obě pohlavní buňky mají 23 chromozomů , splynutím  vzniká zygota, 
která má 46 chromozomů 
-placenta plodové lůžko -zajišťuje  výživu ,přívod kyslíku a odvádí 
odpadní látky plodu 
-plod je s placentou spojen pupečníkovou šňůrou 
 
Těhotenství  
-trvá 9 měsíců (280 dní) každý měsíc  dochází k vývojovým změnám 
-těhotenství je ukončeno  porodem  fáze-kontrakce 
                                                                       -porod dítěte  
                                                                      -porod placenty  
                                                                      -smršťování dělohy  
-antikoncepce  
- plánované rodičovství  
-vývoj jedince od narození po smrt prochází různými věkovými 
obdobími 
 
Tak , tato kapitola je v tomto školním roce poslední. Prosím zachovejte 
si své sešity , budeme je ještě potřebovat příští školní rok. 
Děkuji za práci, V. Zimová 
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8.B 

Český jazyk 

 Milí osmáci, 

moc mě těší, že se (alespoň s některými z vás) konečně příští týden setkáme. Přineste si ve 
středu 10.6. s sebou všechnu zadanou práci (mluvnici, pracovní sešit, literaturu, sloh, 
čtenářské deníky, OV), budu ji kontrolovat,  vybírat. 

!!  Kdo nenastupuje do školy, přinese mi vše před školu v pondělí 8.6. mezi 9 -9,25 h. 

● Vaše samostatná práce od března do června je také podkladem pro klasifikaci 
● Prosím ty, kteří mi žádné úkoly dosud neposlali , aby již neposílali např. 30 

e-mailů…úkoly přinesete do školy 
● Výuka na dálku jinak pokračuje 

!!Informace k vrácení učebnic najdeš zde: 
https://docs.google.com/document/d/11O9_v5PUC2CnzwVZox_nmwqLy8V4Y_Orerb4Uk6d
0VE/edit?usp=sharing 

 

● Úkoly z ČJ  a jejich řešení  najdeš na tomto odkazu: 

https://drive.google.com/open?id=1GFMu6Oie1bgvu70iz5A6S-TXv6eN9FzN 

Mějte se zatím hezky, P. Sedlecká 

Dějepis  
 
úkoly na 1. - 5.6. 
Zdravím vás všechny na začátku posledního měsíce školního roku. Tento týden dokončíme téma 
1. světová válka a na příští týden si necháme opakování. 

1. Překontroluj si práci z minulého týdne. Pokud máš v pracovním listu ještě 

více zbraní, než já, jenom dobře. 

https://drive.google.com/open?id=153tta6AdVwKi_5pyvw6_2BTkvcGivPgQ 
2. Na stejném odkazu najdeš i pracovní list pro tento týden - Češi a Slováci za 

1. světové války. 
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3. Prostuduj kapitolu České země za 1. světové války na str. 106 - 107 a doplň 

pracovní list. Opět pokud si s něčím nebudeš vědět rady, počkej na kontrolu 

příští týden. 

4. Podívej se na videa 

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc&list=PLnplwgXmL676ZF4

XY6BrbKpRFABnZExbv&index=93 
https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes&list=PLnplwgXmL676ZF4

XY6BrbKpRFABnZExbv&index=94 

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&list=PLnplwgXmL676ZF4X

Y6BrbKpRFABnZExbv&index=95  

 

úkoly na 8. - 12.6. 

Tento týden se s některými z vás uvidím osobně ve škole. Vezměte si prosím do školy sešit i 
učebnici. A už jenom opakování. 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne. 

https://drive.google.com/open?id=153tta6AdVwKi_5pyvw6_2BTkvcGivPgQ  

2. Na str. 108 prostuduj obě časové osy. 

3. Do sešitu vyřeš tyto úkoly: 108/2, 108/3 a 108/5. 

4. Zkontroluj si, že máš hotovou veškerou zadávanou práci. 

Blíží se nám konec školního roku. Sešity z osmé třídy si nechte, budeme je používat v září, dokud 
spolu vše neprojdeme, nepůjdeme dál. 

Mějte se krásně.  

úkoly na 15. - 19.6. 

Tento týden nás čeká závěrečné opakování 1. světové války s těmi, co budou ve škole. Přineste si 
učebnici, vyřešené pracovní listy o 1. světové válce. 

Pro ty, co nebudou ve škole: 

1. Zkontroluj si své znalosti o 1. světové válce podle otázek na straně 115. 

2. Zkontroluj veškerou práci z dějepisu a případně dokonči. 

Příští týden už nic zadávat nebudu. Sešity z osmé třídy si nechte, budeme je používat v září, 
dokud spolu vše neprojdeme, nepůjdeme dál. 

úkoly 22. - 30.6. 

Žádné úkoly. Na poslední týdny školního roku nezadávám žádné úkoly. Vše jsme společně zvládli. 
Sešity dějepisu si prosím schovejte na příští rok. A pokud bychom se už neviděli, přeji vám krásné 
prázdniny. 
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Zeměpis 
Posílám úkoly na celý červen  
 

- Vytvořit stručnou charakteristiku jako u předchozích krajů - Karlovarský, 
Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, 
Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský 

 

Matematika  
 
úkoly  1.6 - 5.6. 
 
Milí žáci, vstupujeme do posledního měsíce tohoto školního roku a jsem moc ráda, 
že vy, kteří se mnou komunikujete, učivo zvládáte.  
Tento týden se naučíme vypočítat povrch a objem válce. Začneme na straně 
38,kde máte ukázkový příklad a vzorec pro výpočet povrchu válce. Ten si 
samozřejmě napište do sešitu i s náčrtkem. 
Doporučuji se podívat na video: Povrch válce 
https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0 
Na str. 39 vypracuj cvičení 1,2A,3,4. Na str. 40 cvičení 5,6,7, dobrovolně 8.  
Na str. 41 začíná kapitola OBJEM VÁLCE, na str. 42 je vzorec pro výpočet objemu 
válce, který si opět opiš do sešitu.  
Doporučuji se podívat na video: Objem válce 
https://www.youtube.com/watch?v=So5v2saines 
Na str. 42 vypracuj cvičení 1,2A,3,4, na str. 43 pak cvičení 5,6,7. 
 
To je pro tento týden vše, mějte se krásně.    I.Oliveriusová 
 
úkoly  8.6 - 12.6. 
 
Milí žáci, těším se, že se s některými z vás tento týden ve středu uvidím. Nezapomeňte 
školní sešit a učebnici matematiky 3. 
Vy co do školy nedorazíte, tak nezapomeňte, že musíte přinést sešity v pondělí nebo v úterý 
mezi 9 a 10 hod před školu, kde na vás bude čekat paní asistentka. 
Tento týden nás čekají KONSTRUKČNÍ  ÚLOHY na str. 50. První kapitola je MNOŽINY 
BODŮ V ROVINĚ. Na str. 51 vypracuj cvičení 1,2,3,4. Na str. 52 cvičení 5,6, na str. 53 
cvičení 7,8. 
Na str. 54 si zopakujte konstrukce trojúhelníků a prostuduj ukázkové příklady A,B,C. 
Na str. 56 vypracuj cvičení 1, na str. 57 cvičení 2,3. 
 
úkoly  15.6 - 19.6. 
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Tento týden budete pokračovat v konstrukčních úlohách, které jsou opakováním učiva 7. 
třídy. Protože máte sešity u mě, tak zatím pracujte na papíry, ve středu vám sešity vrátím. 
Na str. 57 si projděte ukázkový příklad D i s postupem konstrukce.Na str. 58 vypracujte 
cvičení 4. Na str. 59 cvičení 6, ukázkový příklad F a cvičení 7. Na str. 60 pak cvičení 9 a 
dobrovolně 10 a 11. 

Přírodopis 

 
odpovědi -Rovnováha je důležitá pro pohyb,stabilitu a vnímání polohy hlavy.-3 body 
 
 
Zrak  
-nejdůležitější smysl,zaznamenává světlo,jeho intenzitu,barvu 
-vnímáme okolí,předměty prostorové uspořádání,pohyb 
-akomodace je změna tvaru čočky  
-fotoreceptory na sítnici -tyčinky umožňují černobílé vidění,čípky umožňují barevné vidění 
-žlutá skvrna je místem nejostřejšího vidění 
-slepá skvrna je místo kde z oka  vystupuje zrakový  nerv  nejsou tu tyčinky ani čípky  
nemoci -krátkozrakost ,dalekozrakost ,šilhání , barvoslepost ,slepota , zánět spojivek 
 
Nakreslete si oko a popište jeho části,přečtěte si rozdíl mezi krátkozrakostí a dalekozrakostí . 
 
Otázka -Čím a jak je oko chráněno před poškozením? 
 
10.6.2020 
Žlázy s vnitřním vyměšováním 
-hormon je produkt žláz,které jej vylučují do krve nebo tělních dutin 
-nejdůležitější je hypofýza-ovlivňuje ostatní žlázy 
-žlázy s vnitřní vyměšováním + nervová soustava řídí činnost organismu 
!vytvořte tabulku str.105 
 
Pohlavní soustava 
-pohlavní žlázy -varlata,vaječníky 
-pohlavní buňky spermie, vajíčka 
-splynutí vajíčka a spermie = oplození vajíčka,které se vyvíjí v děloze 
-pohlavní nemoci 
-antikoncepce 
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-nádorové nemoci,očkování 
 
Prostudujte si kapitolu ! 
 
Zázrak zrození  
-vznik a vývoj jedince začíná oplozením vajíčka spermií 
-nitroděložní vývoj trvá 40 týdnů (280 dní ) 
-část -zárodečná  
         -plodová 
 
-obě pohlavní buňky mají 23 chromozomů , splynutím  vzniká zygota, 
která má 46 chromozomů 
-placenta plodové lůžko -zajišťuje  výživu ,přívod kyslíku a odvádí 
odpadní látky plodu 
-plod je s placentou spojen pupečníkovou šňůrou 
 
Těhotenství  
-trvá 9 měsíců (280 dní) každý měsíc  dochází k vývojovým změnám 
-těhotenství je ukončeno  porodem  fáze-kontrakce 
                                                                       -porod dítěte  
                                                                      -porod placenty  
                                                                      -smršťování dělohy  
-antikoncepce  
- plánované rodičovství  
-vývoj jedince od narození po smrt prochází různými věkovými 
obdobími 
 
Tak , tato kapitola je v tomto školním roce poslední. Prosím zachovejte 
si své sešity , budeme je ještě potřebovat příští školní rok. 
Děkuji za práci, V. Zimová 
 
 
Anglický jazyk 
(práce do konce měsíce) 
 
1.) Opakování slovní zásoby: 
a) na e-mail mi pošlete 7 slovíček ke každému z těchto témat: injuries and ilnesses, 
films and filming, shopping, environment, weather, body parts 
b) z každého tématu si vyberte 3 slovíčka a napište mi k nim 3 libovolné věty, v každé z 
nich použijete jedno slovíčko 
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c) Vyberete si 3 libovolné věty a každou z nich přepíšete do: present simple, present 
continuous, past simple, past continuous, present perfect simple, budoucí čas s WILL, 
budoucí čas s vazbou To be going to (viz výpisky) => dohromady budete mít 21 vět 
2.) Pracovní listy: nultá a první podmínková věta, trpný rod 
3.) Tázací dovětky (question tags): 
https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-question-tags  
4.) Vztažné věty (relative clauses): 
https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-relative-clauses  
5.) Vazba To be used to: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2006122601-co-znamena-used-to => prostudujte si 
https://www.helpforenglish.cz/article/2009020403-test-used-to => vyplňte si test 
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9 

Matematika 
 
úkoly do 5.6. 
V tomto týdnu si procvičíme výpočty s kuželem a seznámíme se s posledním 
tělesem - koulí. 
 
▪ v učebnici ve 3. dílu si najdi str. 15 - 24 
▪ do školního sešitu vypracuj: str. 21/ cv. 4, 5, 6 
                                                str. 22/ cv. 6 (dok.), 7 
                                                str. 23/ cv. 3, 4, 5 
                                                str. 24/ cv. 7, 8 
▪ nastuduj z učebnice kouli - str. 25 - 30 
▪ do školního sešitu vypracuj: str. 26/ cv. 4, 5, 6 
                                                str. 27/ cv. 8 
                                                str. 28/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 
                                                str. 30/ cv. 10 
 
Na začátku června budu chtít vidět veškerou práci ve školním sešitě nebo na pracovních 
listech, kterou jste udělali od 10.3.  
Přeji pěkný týden.       p. uč. Nedvídková 
 
úkoly do 12.6. 
V tomto týdnu začneme opakovat učivo ze samostudia. 
 
▪ na google disku si najdi jeden pracovní list se zadáním úloh a tyto úlohy vyřeš do školního 
   sešitu 

Ti žáci, co nepřijdou do školy, přinesou všechny úkoly ve čtvrtek 11.6.2020 

mezi  10:30  a  11:15  k  hlavnímu  vchodu  školy. 

Přeji  klidné  dny.                       p.uč.Nedvídková 

 

úkoly do 26.6. 

Do konce školního roku si můžete zopakovat část učiva - na google disku 
najdete zadání úloh. Pro zdárný start na střední škole doporučuji vypracovat 
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mnohočleny, které určitě budete potřebovat. Už mi nemusíte psát, jak 
pracujete.  

Mějte se krásně.          p.uč. Nedvídková 

 

Fyzika 
 
V učebnici nastuduj “Transformace napětí” a “Přenos el. en.”  -  str. 85 - 90 

 
český jazyk  
 
úkoly na 1. - 5.6. 
Zdravím všechny na začátku června. Máme za sebou další měsíc výuky na dálku. A před sebou 
ten poslední. Na tento týden nebudu z češtiny zadávat žádnou novou práci. Mám k tomu dva 
důvody: 

1. V pondělí se konají jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory. Věnujte 

proto tento týden přípravě na přijímačky. Ve středu se uvidíme a čeká nás 

poslední cvičný test. 

2. Červen je poslední měsíc školního roku. Za chvilku budu uzavírat klasifikaci 

z češtiny za 2. pololetí. Někteří z vás pracují výborně, někteří mají ještě 

rezervy a bohužel je tu skupina, která neudělala zatím nic. 

Protože vaše práce (nebo nepráce) během uzavření škol bude také součástí 

klasifikace, zkontrolujte si tento týden, jestli máte z češtiny vše splněno. 

TADY JE PŘEHLED VŠECH ÚKOLŮ, KTERÉ JSEM CHTĚLA POSLAT KE 

KONTROLE. 

recenze Farmy zvířat - do 25.3. 

přísloví (složit, vysvětlit, určit druh vedlejší věty) - do 4.5. 

kulturní deník (3 zápisy za 2. pololetí) - do 20.5. 

Růže pro Algernon (odpovědi na otázky) - do 29.5. 

Držím palce k přijímacím zkouškám. Připravovali jsme se dlouho a pečlivě, tak teď klid, rozum do 
hrsti a hodně štěstí.                                                     Michaela Bašusová 
 
úkoly na 8. - 12.6. 
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Jsem ráda, že i tento týden s některými z vás uvidím osobně. Pokud mi dlužíte nějaký úkol, můžete 
ho přinést do školy. Do školy si také vezměte pracovní a školní sešit. Blíží se konec školního roku 
a závěrečné hodnocení.  

1. V čítance si přečti ukázky v kapitole Naruby aneb Jak vychovávat 

vychovatele (str. 53 - 76). Tu jsem měla přichystanou na konec roku. 

Schválně, jestli poznáte proč. 

2. Ze slohu už úkoly dávat nebudu. 

3. V pracovním sešitě vyřeš str. 61 - 61/1a) 61/1b). Prostuduj si k tomu v 

učebnici str. 138. 

Budu ráda, když mi napíšete, jak probíhaly přijímačky. Ti, co budou ve škole, mohou přinést úkol 
ke kontrole. 
Mějte se krásně. Michaela Bašusová 
 
úkoly na 15. - 19.6. 
I tento týden budu zadávat pouze úkol z mluvnice a literatury. 

1. V čítance si dočti ukázky v kapitole Naruby aneb Jak vychovávat 

vychovatele (str. 53 - 76).  

2. V učebnici prostuduj informace o vsuvkách - str. 135. 

3. V pracovním sešitě vyřeš str. 60/1 a 2.  

Ti, co budou ve čtvrtek ve škole, si přinesou pracovní a školní sešit. Zadání na tento týden 
projdeme společně. 
Mějte se krásně. Michaela Bašusová 
 

úkoly 22. - 30.6. 

Žádné úkoly. Na poslední týdny školního roku nezadávám žádné úkoly. Vše jsme společně zvládli.  

 A pokud bychom se už neviděli, přeji vám krásné prázdniny. 

Michaela Bašusová. 

 

Přírodopis 
Otázky k opakování :1. Z čeho vznikly sloje černého uhlí ? 
                                    2. Z čeho vznikly sloje hnědého uhlí ? 
                                    3.Co je to krystalinikum? 

57 



 
                                    4.Jmenuj alespoň 2 mladá vulkanická pohoří . 
                                    5.Co se těží v české křídové tabuli ? 
 
Vnější flyšové Karpaty 
-složitá stavba ,několik rovnoběžných horských pásem 
- na našem území zasahuje vnější pásmo tvořené úlomkovitými horninami 
-pískovce (flyšové souvrství ),jílovce (Bílé Karpaty) ,vápence Pavlovské vrchy) 
 
Karpatská předhlubeň-vytvořila se v mladších třetihorách (pískovce ,jílovce , ropa 
,zemní plyn) 
 
Vídeňská pánev -Dolnomoravský úval ,písčité , jílovité sedimenty , ropa ,zemní plyn 
lignit (méně kvalitní hnědé uhlí) 
 
Moravský kras -staroprvohorní vápence ,vývoj krasových jevů(říčka Punkva,Macocha) 
 
Brněnský masiv -hlubinné vyvřeliny(gabro , žula) 
 
Jihočeské pánve -Konec druhohor -třeboňská, budějovická 
                              -sladkovodní sedimenty ,říční sedimenty,těžba písku ,úlomkovitých   
                                živců 
 
10.6.2020 
 Tak Vážení dnes mám pro Vás poslední práci. 
Geologické zajímavosti v ČR a ve světě 
-je možné pozorovat,sledovat mnoho geologicky zajímavých útvarů-geodiverzita 
-většina je chráněná! poškození je nevratné! 
-žádný útvar není stejný 
120/1 
Všem,kteří pracovali moc děkuji,V. Zimová 
 
Bodování  
-vznik půdy -                                 3 body 
-ohrožení  -                                   1 bod 
88/2 -                                             3b 
88/obrázek -                                 3b  
90/5                                                1+1 b 
75/2 -                                              1 b 
79/1,2,                                              1+1 b 
desertifikace -                               3 b 
82/1,4                                               1 +2 b 
voda při čištění zubů -                 3 b 
tabulka 103-                                    3 b 
98/4 -                                               1 b  
99/3                                                  1b  
102/1 -                                              3 b 
kondenzace -                                 1 b  
111/3,4,5 -                                         1+1+1b 
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 sloje černého uhlí ,hnědého uhlí -1 +1 
krystalinikum -                               1 b 
vulkanická pohoří                         1 b 
těžba v křídové tabuli -                1 b 
----------------------------------------------------- 
celkem jste mohli získat 41 bodů 
Vážení , těm ,kteří pracovali moc děkuji , všem  co jsou přijati na střední školy 
gratuluji! 
Ti co ještě váhají , přeji rychlé rozhodování .V. Zimová 
 
 
 
Anglický jazyk (bývalé Béčko) 
(práce do konce měsíce) 
 

 
1.) Opakování slovní zásoby: 
a) na e-mail mi pošlete 10 slovíček ke každému z těchto témat: cestování, země a 
národnosti, povolání, dům a bydlení, móda a oblékání, jídlo a stravování 
b) z každého tématu si vyberte 3 slovíčka a napište mi k nim 3 libovolné věty, v každé z 
nich použijete jedno slovíčko 
c) Vyberete si 3 libovolné věty a každou z nich přepíšete do: present simple, present 
continuous, past simple, past continuous, present perfect simple, budoucí čas s WILL, 
budoucí čas s vazbou To be going to, past perfect (viz výpisky) => dohromady budete 
mít 24 vět 
2.) Modální slovesa: https://en.islcollective.com/video-lessons/partly-cloudy-animation  
3.) Časová souslednost: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2011021902-casova-souslednost-tabulka => 
prostudujte si 
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