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Předmět Učivo Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ
Určit druhy vět; upravit slovosled ve větách Vypracuj alespoň 3 cvičení z techto stránek v učebnici 47-48. Můžeš 

klidně psát na PC a poslat mailem. Probrané učivo můžete trénovat v 
on-line prostředí - www.pravopisne.cz

Čtení
 Čtením vhodných textů se vytvářet pozitivní vztah k literatuře Vyfoťte mi knížku nebo časopis, který teď čtete.

Sloh 

Vyhledat informace; procvičovat plynulé čtení s porozuměním. Otevřete odkaz níže a přečtěte si nejčastější dotazy a odpovědi na ně. 
Na každý dotaz mi odpovězte svými slovy jednou větou.

Koronavirus

AJ
Opakovat a procvičovat slovíčka a fráze 3. lekce SHOPPING CENTRE V PS můžete vypracovat úkoly, kterým rozumíte - od strany 14.

M
M

Seznámit se s pojmem poměr s jeho zápisem a čtením čísla v poměru, 
pokusit se rozdělit dané číslo v daném poměru podle návodu. V příloze 
mailu najdete prezentaci učiva a zde odkazy na youtube. Nedívejte se 
na celá videa, ať si nezamotáte hlavu hned na začátku. 

1. Video Poměry do 5,17 min

2. Video Zápis poměru do 4,10 min

Ve třídě je 30 lidí. Poměr dívky : chlapci je 3 : 2. Kolik je ve třídě dívek 
a kolik chlapců?

G
Sestrojit základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti - 
pravidelné mnohoúhelníky 

V příloze mailu najdete pracovní list. Pokud nemáte možnost si ho 
vytisknout, vypracujte pouze cv.1-3 do sešitu.

ZI
Pokusit se vysvětlit co je a koho chrání autorský zákon, vyhledat na 
internetu možné postihy za nedodržování autorského zákona

Najdi internetovou stránku, která se zabývá autorským zákonem. Pošli 
mi na ni odkaz. Zkus mi napsat nebo namluvit zprávu koho chání 
autorský zákon a jak se porušuje.

D
Popsat chování komunistů v období normalizace Přečíst si text U56-57, s pomocí učebnice vypracovat úkoly v PS 38-

39, u cv.4 požádej o pomoc rodiče nebo vypracujeme později ve škole

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus?_ga=2.237099968.1775654071.1585220006-2009620360.1585220006
https://www.youtube.com/watch?v=eneSLLPAKII
https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc


OV

Uvést příklady mezinárodního terorismu, odsuzovat terorizmus. Pomocí internetu vyhledej a seznam se s pojmem terorismus a projevy 
terorismu. Útok 11.září 2001 v New Yorku je příkladem mezinárodního 
terorismu. Připomeň si tuto tragickou událost. Ve wordu sepiš základní 
informace o této tragické události (cca 5 větami, připoj obrázek). Zašli 
jako přílohu na mail.

F
Vyjmenovat druhy elektráren. Popsat, jakým způsobem se vyrábí 
elektrická energie v jednotlivých elektrárnách. Na příkladech určit, které 
zdroje energie jsou obnovitelné a které neobnovitelné

Toto učivo je již z minulého týdne. Přečtěte si text v učebnici a zkuste 
doplnit pracovní sešit. Učebnice str.74 - 78, PS str.25-26

CH
Seznámit se některými produkty průmyslového zpracování ropy Video - Co je to ropa

P

Popsat, ve kterých oblastech vznikají ledovce a jak je dělíme, vysvětlit 
jejich činnost a určit, co vzniká, popsat, ve kterých oblastech se nejvíce 
projevuje činnost větru, objasnit jeho činnost a určit, co vzniká Popsat, 
ve kterých oblastech vznikají krasové jevy, vysvětlit, jak vznikají, popsat 
krasové jeskyně a české krasové oblasti vyhledat na internetu, 
vysvětlit, co je podzemní voda a jak vznikají minerální a termální vody, 
objasnit pojem pramen 

Shlédni video o Českém krasu, který je poměrně blízko od našeho 
bydliště. Napište mi název města poblíž kterého se CHKO nachází. 
Přečti si učebnici str.19-22 a pokus se na základě četby vypracovat 
otázky v  PS 4.

Video Cestopis Český kras

Z
Seznámit se s nejvýznamnějšími památkami světa Přečti si učebnici str. 43-45. Napiš, která památka tě nejvíc zaujala a 

kterou bys rád navštívil.

HV
Získávat poznatky z oblasti hudby z internetu, vyhledávat hitparády, 
informace o zpěvácích a skupinách

Vyhledávat informace o zpěvácích a skupinách

TV
Cvičit na stanovištích. Připrav si doma tři stanoviště - napiš si na papír;( lehy - sedy, dřepy, 

výskoky ), na každém stanovišti proveď cvik patnáctkrát. Zopakuj 
pětkrát týdně.

https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
https://www.youtube.com/watch?v=Qc_QjvLq1So

