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TÝDEN 18.01.-22.01.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Souvětí souřadné s více než dvěma větami – str. 132

Naučte se významové poměry!

Projděte si žlutý odstavec na str. 132-133

Projděte si cv. 132/1, 133/3, 134/4,5, některá budeme dělat on-line.

Vytiskněte si pracovní list, abyste ho měli připravený! Nevyplňovat, budeme s ním 
pracovat on-line.

LITERATURA

Jaroslav Seifert

V Literární výchově si přečtěte básně: Píseň o dívkách – str. 142, Útěcha – str. 143

Čítance si přečtěte básně: Píseň, Píseň o vločkách, Bazilika svatého Jiří, Říkáte-li veršům – 
str. 119-121

V příloze máte prezentaci o Seifertovi, kterou vytvořila Šárka a pracovní list. Abyste pracovní 
list dokázali vyplnit, musíte si pustit prezentaci, přečíst výpisky v sešitě (Meziválečná poezie) a přečíst
ukázky, které jsem vám zadala. Hodně vám pomůžou i otázky z pracovního listu, pokud si je pozorně 
přečtete. Vyplněný pracovní list mi pošlete na můj mail 
pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz do pátku 22. 1. Opravím ho a spolu s listem 
z předchozího týdne dohromady oznámkuji.

Pracovní list si pak vložíte do literárního sešitu, bude vám sloužit k učení místo výpisků.

ANGLICKÝ JAZYK

Zopakujte si tázací dovětky (question tags) a vyplňte přiložený pracovní list. Ten poté zašlete 
na můj e-mail do konce týdne. Zkuste se také registrovat na stránce esllibrary.com/students 
(create an account) a vložte kód (invitation code) 988LUN – vytvořila jsem vám tam virtuální
třídu, kam bych vám dávala online procvičování látky a od dalšího týdne i úkoly.

mailto:pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz


NĚMECKÝ JAZYK

-          slovíčka PS strana 36 ke slovu r Unterricht
-          učebnice 6,7/30
-          sloveso helfen –učebnice strana 31
-          PS 7,8/29

ZEMĚPIS

Vypracujte Power pointovou prezentaci na dvě země Asie, podmínky viz zadání v 1. týdnu 
2021.

Zpracoval: Valchář P., 12.1.2021

DĚJEPIS

V 1. týdnu 2021 si vyberte jedno historické téma, které vás zajímá, a to následně zpracujte 
v Power pointové prezentaci za podmínek uvedených v zadání v 1. týdnu.

Téma ještě nemá vybráno a schváleno: 8. třída…Lucie, Adam a to přesto, že termín ke 
schválení byl do 8.1.2021.

Zpracoval: Valchář Pavel, 12.1.2021

MATIKA

Řešte soustavy rovnic a vždy proveďte zkoušku:

9
x + 4y = 1
4x – 5y = 130

10
2x – y = 9
4x – 3y = 1



11
2x + y = –1
3x + 2y = –3

12
4x = 10 + 5y
2y = x – 7

13
3x + y = –1
2x + 3y = –10

14
6x = 7y – 1
2y = x – 4

Výpočty i zkoušku (ne jenom výsledky) digitalizujte a pošlete na můj školní email…
pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Zpracoval: Valchář Pavel, 12.1.2021

FYZIKA

1. Dle naší dohody z on-line výuky z 11.1.2021 vypracuj úkol z učebnice fyziky 5 ze
strany 45, příklad číslo 1 dole. 

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 22.1. do 16 hodin na emailovou
adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Člověk v sociálních vztazích učebnice strana 36-45 seznámení s tématem

Vypracujte otázky v učebnici na straně 36.

PŘÍRODOPIS

Trávicí soustava učebnice strana 37- 40

Vypracujte otázky v učebnici na straně 40.

https://youtu.be/29Jx2sPUfb0  : trávicí soustava- cesta potravy lidským tělem

https://youtu.be/29Jx2sPUfb0
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


https://youtu.be/EyVni7s_eHY : trávicí soustava

CHEMIE

Organická chemie

Uhlovodíky – Alkany

https://youtu.be/1ROVN9IQ9G4  Alkany

Přikládám pracovní list, který se týká alkanů. Prosím vypracujte a pošlete na mojí emailovou 
adresu. Děkuji

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Námět na dobrovolné domácí cvičení:

https://youtu.be/HosfUSUSVyI

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Námět na dobrovolné pracovní činnosti:

https://youtu.be/qNBphb1Foig

https://youtu.be/1ROVN9IQ9G4
https://youtu.be/qNBphb1Foig
https://youtu.be/HosfUSUSVyI
https://youtu.be/EyVni7s_eHY


4. Be careful with the tags in these sentences:
1. I’m a student, __________?
2. Let’s go to the stadium, _________?
3. I’m not very happy, __________?
4. Let’s play football, _________?
5. Open the door, ________?
6. Don’t take this bag, ________?
7. I’m very talkative, _________?
8. Let’s sing together, __________?
9. Don’t talk, ________?
10. I’m too high, __________?
11. Let’s have lunch, ________?
12. Clean the room, ________?
13. I’m only ten, __________?
14. Help me, __________?
15. Let’s go to New York, _________?
16.  Don’t ask me, _________?
17. I’m too tired, _________?
18. Let’s go to the cinema today, ________?
19. Cut the vegetables, ________?
20. Don’t tell lies, _________?
21. I’m thirsty, _________?
22. Let’s play chess a little, _________?

QUESTION 
TAGS1. Underline the correct tag:

1. He is your friend, aren’t/isn’t/amn’t he?
2. She was in London, won’t/weren’t/wasn’t she?
3. His father drives a car, don’t/won’t/doesn’t he?
4. You can play the guitar, couldn’t/can’t/can you?
5. Liz won’t come, is/doesn’t/will she?
6. Sam went to the zoo, don’t/didn’t/doesn’t he?
7. Pat has a sister, haven’t/hasn’t/hadn’t she?
8. Mike can’t drive a car, could/can/can’t he?
9. They didn’t go there, do/does/did they?
10. Bob doesn’t like football, do/does/did he?
11. Mag could draw well, can’t/couldn’t/can she?
12. He mustn’t come, can’t/must/mustn’t he?
13. The cakes are tasty, isn’t/wasn’t/ aren’t they?
14. He didn’t fall down, didn’t/don’t/doesn’t he?
15. We run around, doesn’t/don’t/didn’t we?
16. They will train here, don’t/didn’t won’t they?
17. She likes ice-cream, don’t/didn’t/doesn’t she?
18. It is Monday, aren’t/isn’t/wasn’t it?
19. He wasn’t at the lesson, is/were/was he?
20. We like coffee, don’t/doesn’t/won’t we?
21. She sent an SMS, don’t/didn’t/doesn’t she?
22. He didn’t write a test, does/did/do he? 

2. Match the correct tag:
1. We are happy, ….      a    won’t they?
2. They’ll go to London, …             b    aren’t we?
3. Bob isn’t at home, …     c    doesn’t she?
4. She likes to dance, …      d       is he?
5. It was Saturday, …      e       are we?
6. We aren’t friends, …      f       can he?
7. Sam can’t draw, …      g       wasn’t it?
8. He’s never been to Paris, …      h       did he?
9. Nick didn’t play hockey, …      i       hasn’t he?
10. She likes jazz, …      j       could she?
11. Kate couldn’t come, …             k    doesn’t she?
12. She is from Spain, …                 l      was he?
13. Bill wasn’t late yesterday, …   m      will they?
14. They won’t do that, …              n       isn’t she?
15. You’ve got a brother, …           o       are they?
16. They aren’t fishing, …               p       isn’t he?
17. He is reliable, …       q  haven’t you? 
          
18. You cleaned the room, …         r    don’t we?
19. We love dogs, …           s      will he?
20. He won’t swim, …       t      didn’t you?
21. You mustn’t write here, …       u    wasn’t she?
22.  Lilly was a champion, …       v     must you?

3. Write the correct tag:
1. You must come to the party, _________?
2. Sam doesn’t like cooking, ________?
3. You are on duty, _________?
4. Jim hasn’t got a dog, ________?
5. Tom is only twelve, _______?
6. They speak French,  ________?
7. Lucy can’t play table tennis, _________?
8. We could help them, __________?
9. Tom doesn’t like classical music, ________?
10. They don’t live in Paris, ________?
11. Your car isn’t expensive, _________?
12.  His brother is noisy, ________?
13. They work at the plant, _________?
14. Nick speaks German well, ___________?
15. Jane mustn’t wash the dishes, __________?
16. You ate a cake yesterday, ________?
17. Peter has got a parrot, _________?
18. Tim doesn’t smoke ________?
19. You don’t watch TV, __________?
20. He is a doctor, ___________?
21. They didn’t bring books, _________?
22. He will arrive at five o’clock, _________?



Jaroslav Seifert
- Šárka Pilecká 



• 23.9. 1901 – 10.1. 1986

• český básník, spisovatel, novinář, překladatel

• patřil mezi členy hnutí Devětsil

• počátek českého uměleckého směru – 
poetismus

• jediný český nositel Nobelovy ceny – za 
literaturu , 10.1. 1984

• narodil se v dělnické rodině za chudých 
poměrů

• nestudoval gymnázium



• Pracoval jako novinář a redaktor v 
komunistickém tisku

• 1930 – vstoupil do sociálně demokratické 
strany

• Od roku 1945 byl ze zdravotních důvodů v 
invalidním důchodu 

• 1969 – zvolen do čela nového svazu 
spisovatelů (tento svaz byl později rozpuštěn)

• 70. léta – nesmí svobodně publikovat



• 1977 – podepsal CHARTU 77

• 1984 – Nobelova cena 

• Zemřel v roce 1986



DÍLA 

• Na vlnách TSF

• Píseň o Viktorce

• Maminka

• Koncert na ostrově 

• Morový sloup 

• Všecky krásy světa





Děkuji za pozornost 



Pracovní list – Jaroslav Seifert

1. Kdy se Jaroslav Seifert narodil a kdy zemřel?

2. Ve své tvorbě se věnoval nejvíce próze, poezii, nebo publicistice?

3. Napiš jméno umělecké skupiny (hnutí), do které patřil. Ve kterém literárním směru tato 
skupina tvořila?

4. Jakou cenu za literaturu dostal a v jakém roce?

5. Sbírku „Poštovní holub“ vytvořil v duchu poetismu. Která báseň z Čítanky do této sbírky 
patří? 

6. Ukázky z Literární výchovy – Píseň o dívkách a Útěcha patří do jiné sbírky ovlivněné 
poetismem. Jak se tato sbírka jmenuje?

7. Po 2. světové válce jsou Seifertovy verše melodické, vyznačují se písňovou formou. 
V jedné ze sbírek z tohoto období oslavoval svůj domov a rodiče. Odhadneš, jak se tato sbírka
jmenovala?

8. Pro závěr Seifertovy tvorby je typický volný verš – to znamená, že se verše nerýmují. Které
dvě básně z Čítanky jsou psané volným veršem a do kterých sbírek patří?

9. Kolik je v básni Píseň o dívkách mostů a kolik dívek?

10. Jak se jmenují věže Baziliky svatého Jiří?





ALKANY – pracovní list

Jméno:  __________________________________                                  datum:____________

1. Obecný název uhlovodíku

2. Alkany jsou uhlovodíky s ___________________________vazbami mezi atomy uhlíku. 

 Kolikavazný je atom vodíku v molekulách alkanů?:________________________.

 Napište vzorce:

pentan

hexan

heptan

oktan

3. Reakce alkanů
 oxidace  : reakce s ____________________ - vzniká oxid uhličitý ______a voda______

uvolní se teplo – reakce _________________________

nutno iniciovat = zahájit - _______________________



 chlorace  : reakce s molekulami chloru _____ - vzniká halogenderivát

derivát - __________________________________________________________________

Zástupci:

Methan ____________________

Vlastnosti:___________________________________________________________________

Užití:_______________________________________________________________________

Ethan_______________

Vlastnosti:___________________________________________________________________

Užití:_______________________________________________________________________

Propan_______________

Vlastnosti:___________________________________________________________________

Užití:_______________________________________________________________________

Butan_____________

Vlastnosti:___________________________________________________________________

Užití:_______________________________________________________________________
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