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TÝDEN 26.04.-30.04.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Tvoření slov – str. 20

Přečtěte si žluté odstavce na str. 20 – 23, cvičení budeme dělat on-line 

LITERATURA

V nové literární výchově si přečtěte ukázku: Arnošt Lustig: Nemilovaná – str. 47

Na internetu si vyhledejte informace o Arnoštu Lustigovi a udělejte výpisky do literárního 
sešitu.

SLOH

Téma: Reportáž

V učebnici si přečtěte reportáž: V     továrně na slova – str. 169.  

Vypracujte cvičení 169/3a), b).

ANGLICKÝ JAZYK

Tentokrát bude váš úkol trochu netradiční. Posílám vám pracovní list, který se týká jednoho 
dílu seriálu Přátelé (Friends – The one with the list). Vaším úkolem bude porozumění. Na 
internetu určitě najdete tento seriál online. První cvičení vynechte a začněte od cvičení „True 
or false.“ V dalším cvičení pak doplníte chybějící slova. Zašlete vypracovaný úkol na můj e-
mail. 

NĚMECKÝ JAZYK

   sloveso können
-          učebnice strana 38
-          učebnice 6/38
-          PS 6,7,8/39
-          slovíčka - PS strana 45 ke slovu s Schuljahr



MATEMATIKA

Vypočtěte příklady na sestavování rovnic:

BP 4-25. Když Petrovo šťastné číslo zvětšíme o 6, dostaneme číslo 17. Jaké je jeho šťastné 
číslo?

BP 4-26. Máme dvě čísla. První číslo je o 7 větší než číslo druhé. Jaká jsou tato čísla, když je 
jejich součet roven 19?

BP 4-27. Dvojice zlodějů byla odsouzena k trestu odnětí svobody nepodmíněně, dohromady 
si odsedí ve vězení 34 let. Na kolik let byl každý z nich odsouzen, když brutálnější ze zlodějů 
bude sedět o 8 let déle?

Výpočty digitalizujte a pošlete jako přílohu v PDF nebo JPG na můj školní email…
pavel.valchar@zsmskamyknv.cz 

ZEMĚPIS

Prezentace v     Power pointu a kvíz ve Wordu:  

1) Vyberte si 1-2 země Asie a zpracujte na ně prezentaci. Země si vyberte ale takové, 
na které ještě nikdo nedělal prezentaci v prvním domácím úkolu ze zeměpisu. Poslal 
jsem vám tabulku s přehledem zemí z prvního úkolu, abyste viděli, které země si 
nemáte vybírat. 

2) V prvním úkolu jste zpracovali 26 zemí Asie, takže dvě země se na každého 
nedostanou, proto je možné zpracovat pouze jednu zemi. Práci na prezentaci můžete 
zahájit, až když vám dané téma schválím. Jinak bude práce neplatná.

3) Kdo zpracuje dvě země, dostane dvě známky. 

4) Rozsah prezentace bude 12-16 snímků.

5) Ke každé zemi zpracujte kvíz ve Wordu. Kvíz bude mít 14 otázek a ke každé otázce 
budou 4 možné odpovědi. Správná odpověď v kvízu musí být označená.

6) Otázky a odpovědi v kvízu se musejí vztahovat k     prezentaci   a v prezentaci musí být
možné nalézt odpovědi k otázkám.

7) Za každý kvíz dostanete také známku. Celkem tedy můžete získat 2 nebo 4 známky, 
podle toho, kolik prezentací se rozhodnete udělat.

8) Vyberte to podstatné, důležité a zajímavé. Pokud se bude jednat o prosté 
překopírování z Wikipedie, tak nečekejte jedničku.



9) Snažte se o pěkné grafické zpracování, používejte fotografie. Umělecký dojem se 
také počítá…

10) Propojte to částečně i s dějepisem, tzn. nezapomenout na stručnou historii každé 
země, zajímavosti dané země, apod.

11) Někdy méně znamená více, tak to zbytečně nepřehlcujte textem, ale vyberte to 
podstatné, to je důležité umět…

12) Každou vámi zpracovanou zemi budete prezentovat ve škole před spolužáky, pokud 
se ještě uvidíme ve škole. Pokud to nebudete prezentovat v tomto roce, tak určitě 
v příštím roce v rámci opakování.

13) Termín splnění stanovuji do 14.5.2021. Nejpozději v tomto termínu mi prezentaci 
pošlete na můj školní email, jinak se bude jednat o nesplněný úkol se všemi důsledky.

14) Pokud datový objem bude větší než 10-12 MB, neposílejte to emailem, ale pošlete 
svoji práci přes www.uschovna.cz. Jinou cestou to nepřijmu a práce nebude uznána. 
Nebudu to někde lovit na internetu, jako posledně…Učte se dodržovat pravidla…

15) Přijetí vaší práce musíte mít ode mne písemně potvrzené.

16) Hotové prezentace můžete zaslat i před termínem, který máte určený.

17) Kdo nemá Power Point, může to udělat ve Wordu. Kdo nemá počítač, půjčí si 
notebook ve škole. Práce na papíře se nepřijímají, protože jsme na počátku 
digitálního věku a digitální komunikace by měla být samozřejmá. Vypracováním 
úkolu na počítači dochází také k procvičování znalostí z předmětu informatika.

Zpracoval: Valchář Pavel, 21.4.2021

FYZIKA

Odpověz na tyto otázky: 

1. Uzavři prázdnou plastovou láhev a dej jí na chvíli do chladničky nebo mrazničky. 
Láhev vyndej a zaznamenej, co pozoruješ. 

2. Zjisti, jakou spotřebu litrů na 100 km má váš automobil. 
3. Zjisti, jaký výkon má váš automobil. Údaj uveď v koňských silách.   

Odpovědi na otázky pošli na adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz nejpozději do 30.4.2021. 

PŘÍRODOPIS

http://www.uschovna.cz/
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


Smyslové ústrojí

Seznámení se s tématem

Hmat (učebnice strana 56) přečíst.

Na příští hodinu si zopakujte stavbu kůže.

CHEMIE

Sulfidy – vzorce

Oxidy - vzorce

Halogenidy – vzorce

Procvičovat

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Občanskoprávní vztahy

Zopakovat si jednotlivá právní odvětví – podle obsahu právních předpisů.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na dobrovolné tělovýchovné činnosti.

https://youtu.be/9x97K2DtuBE

TABATA pro začátečníky i pokročilé - 27 minut

PRACOVNÍ ČINNOSTI
– léčivé rostliny a koření

Námět na dobrovolné shlédnutí videa o léčivých rostlinkách a koření.

https://youtu.be/34_J7Amzvwk

https://youtu.be/9x97K2DtuBE
https://youtu.be/34_J7Amzvwk
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