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16. 3. – 20. 3. 2020 

Výchovy (UaK – HV, UaK – VV, TV) a PČ dle potřeby. 

 
 
 

Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního 

sešitu 

Pracovní sešit 
písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

Zeměpis 
(PEJ) 

Karlovarský 
kraj 
 
Ústecký kraj 

● Opakování 
Karlovarské
ho kraje + 
práce 
s mapou 

● Samostatný 
zápis do 
sešitu 

z učebnice strana 48 
a 49 

 
 
 
 

● Pracovní 
sešit 
strana 
50 
(vypraco
vat) 

Odpověz na otázky 
(bude v DÚ 
Bakaláři) 

Video na 
Karlovarský kraj 
zde  

 
Video na Ústecký 

kraj zde 

Součást testu 

Dějepis Proměny 
Asie a 
Latinské 
Ameriky 
 
 

● Str. 94 – 97 
● Stručné výpisky 

Str. 11, 13 Odkaz na video ZDE  
Otázky k filmu na 
DÚ v Bakalářích 

odpovědi zašlete 
emailem do 20. 3. 

Český 
jazyk 

Skladební 
dvojice 

UČ str. 68 
přepsat růžovou  
tabulku s výkladem  
do sešitu 
 
 

PS str. 38/1,2 Procvičování na 
www.skolasnadhled
em.cz (kód opiš z 
PS str. 38) 

 

Literatura Neklidné 
20. století 

Čít. str. 111- 112:  
Přečíst básně  
Smrt, Září, Splav 
Po přečtení zapsat 
do sešitu, co chtěl 
autor v básni 
vyjádřit 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kontrola sešitu  
po návratu 
do školy 

https://www.youtube.com/watch?v=H7G5QkGdqJo&t=119s
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240012
https://www.stream.cz/slavnedny/10002277-den-kdy-zacala-cinska-kulturni-revoluce-16-kveten
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/


Anglický 
jazyk 

Jobs 
 
 
 
 
 
Murder at 
the theatre 
- přečíst 
článek na 
str. 51 

- napsat krátký 
pracovní inzerát a 
odpovědět na něj 
(příklady v učebnici 
str. 46-47) 
- do školního sešitu 
nadepsat “Phrasal 
verbs” a vypsat je z 
PS ze str. 38/1 i s 
překladem 
 
- do sešitu udělat 
cvičení z učebnice 
50/3, 4 

 
 
 
 
 
- PS 38/1, 2, 
39/5a,b 

 
 
 
 
 
- krátké video o 
frazálních slovesech 
- další cvičení je zde  

 

Chemie 
 
 
 

Alkany 
- učebnice 
str.39 - číst 
 
 
 

Vlastnosti a použití 
propanbutanové 
směsi  - opsat vše z 
prezentace do 
sešitu 

 Udělat úkol v 
prezentaci 
 
Podívat se na video 
zde 

Kontrola školního 
sešitu po návratu 
do školy 

Ropa  
 
- učebnice 
str. 23 - 24 
 

- přečíst si článek o 
vlastnostech a 
využití ropy  
 
- opsat si tento zápis 
do sešitu 
 
- učebnice str. 24 - 
do sešitu opsat 
tabulku ropných 
frakcí a jejich 
použití 

 podívat se na video 
o ropě zde 
 
Odpovědět písemně 
do školního sešitu 
na otázky v DÚ na 
Bakalářích 
 
 
podívat se video o 
zpracování ropy zde 
 
 

Kontrola školního 
sešitu po návratu 
do školy 

Přírodopis 
 
 
 
 

Pohyb 
kontinentů 
 - uč. str. 41 
- 43 

- přečíst si v uč. 
článek Nejdelší 
pohoří světa 
 
- do školního sešitu 
si zapsat vysvětlivky 
pojmů: 
středooc. hřbet, 
hlubokomořský 
příkop, ostrovní 
oblouk, atol. 
 
- nakreslit si do 
sešitu obrázek 
Podsouvání 
litosférické desky - 
str. 42 v učebnici 
 
 
 

 podívat se na video 
o pohybu litosf. 
desek zde 
 
 
 
 
 
zkusit test online 
zde 

Kontrola školního 
sešitu po návratu 
do školy 

https://www.youtube.com/watch?v=G2NwmcNKaHk
https://www.helpforenglish.cz/article/2017121201-cviceni-zakladni-frazova-slovesa
https://docs.google.com/document/d/1uUR5LUSbsH0tCM9Gkqbv5jTpZZJqPq96/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1uUR5LUSbsH0tCM9Gkqbv5jTpZZJqPq96/edit#heading=h.gjdgxs
https://www.youtube.com/watch?v=2bouFTHvyWo
https://chemie-nigrinova.estranky.cz/clanky/chemie---zapisy/9.-rocnik/paliva--druhy-paliv--uhli--ropa--radioaktivita-/ropa.html
https://www.youtube.com/watch?v=IoZXfAm6rF0
https://www.youtube.com/watch?v=NlTglhzaNyE
https://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4&list=TLPQMTIwMzIwMjCct3bnEpl_PA&index=1
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2054


 
Tělesná 
výchova 
(PEJ) 
 

Kondiční 
trénink 

  Úkoly v DÚ v 
Bakalářích.  

 

Tělesná 
výchova 
(FIK) 

Aerobní 
aktivita 
alespoň 2x 
30 min (za 
týden) 

Aerobní aktivita = 
běh, rychlá chůze, 
kolo, aerobní cvičení 
viz VIDEO  

Kondiční trénink 
3x za týden = 3 
serie (30s - výdrž 
v kliku, 20 sedů 
lehů) 
3 série (20 
dámských kliků) 
3 série (20 
dřepů) mezi sérií 
10s odpočinek 

  

 
Německý 
jazyk 
 

Essen und 
Trinken 

Pracovní listy 
vytisknout a 
vypracovat nebo 
slovní zásobu vypsat 
do sešitů a 
vypracovat 

 Pracovní listy jsou v 
Bakalářích - domácí 
úkoly 

Vypracované 
pracovní listy 
ofotit a poslat 
vyučující NEBO 
kontrola ve škole 

 
Hudební 
výchova 
 
 

Dobrovoln
á práce 

Připravit a po 
příchodu do školy 
přednést referát o 
jakémkoli skladateli 
vážné hudby nebo 
interpretovi 
populární hudby dle 
vlastního výběru + 
hudební ukázky 

 Zdroj: internet, 
encyklopedie, popř. 
jiný 

Přednést referát 
po příchodu do 
školy 

 
Praktické 
činnosti - 
dívky (Ilk) 
 
 

Nepečené 
dezerty 

  Připravit nepečený 
dezert, postup 
práce nafotit a 
vytvořit fotopostup 
s písemným 
komentářem do 
wordu. 

poslat mailem 
vyučující do 31.3. 
2020 

Matematika  1.Funkce 
uč.1 str.47 
 
 
 
 
 
2.Podobnos
t 
uč.2 
str.31-33 

16. - 20.3. 
Nadpis 1.Funkce 
-Opsat celou tabulku 
ze str. 47 včetně 
grafů  
-Vypracovat 
str.58/13 
 
Nadpis 
2.Podobnost 
-Vypracovat str.34/8 
-Opsat ze str. 35 
rámeček pod př.10 a 
celý rámeček 
POMĚR 
PODOBNOSTI 
-Vypracovat 
str.36/12+13 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Podívej se na video 
 
Podívej se na  video 

Příklady z 
učebnice budou 
součástí testu po 
návratu do školy 

 
 
 
 
Příklady z 
učebnice budou 
součástí testu po 
návratu do školy 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw47X7R9BWE
https://slideplayer.cz/slide/1890606/
https://www.youtube.com/watch?v=gO1xNZPH2iI


Vv    Pokud máš chuť 
něco tvořit podívej 
se pro inspiraci na 
PINTEREST 

 

Fyzika Komety a 
meteory 

Podle DÚ v 
Bakalářích 
str.157-158 
vypracovat otázky a 
podívat se na video 
 

 Youtube Komety- 
Bakaláři DÚ 

kontrola sešitu 

Mediální 
výchova 

Média a 
zábava 

  Prostudovat 
přiložený materiál a 
zpracovat odpovědi 
ZDE 

 

Pracovní 
činnosti 
dílny (PEJ) 

hrací 
kostka 
(výrobek ze 
dřeva) 

  Žáci vytvoří výrobek 
ze dřeva podle 
vzorového obrázku 
zde 

Poslat fotku 
výrobku emailem 
vyučujícímu do 1. 
4. 2020 

Výchova k 
občanství 

Právní 
systém - 
trestní 
právo 

  Komiks na téma 
dětské kriminality 
 
Prezentace včetně 
informací k 
samostatnému 
projektu (od strany 
6) 
 

 

 

https://cz.pinterest.com/
https://drive.google.com/file/d/12i08SICIcrVJxZAD5uT9GeoHPjKRljU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DHhXE18ux9tPJUspRiXFBgpOlfAaH5fz
https://www.cak.cz/assets/jak-katku-dostal-detsky-dluh.pdf
https://www.cak.cz/assets/jak-katku-dostal-detsky-dluh.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gtJHu2nD6d5IUHfzL7Nbil1Ve4XktmRF
https://drive.google.com/open?id=1gtJHu2nD6d5IUHfzL7Nbil1Ve4XktmRF
https://drive.google.com/open?id=1gtJHu2nD6d5IUHfzL7Nbil1Ve4XktmRF
https://drive.google.com/open?id=1gtJHu2nD6d5IUHfzL7Nbil1Ve4XktmRF
https://drive.google.com/open?id=1gtJHu2nD6d5IUHfzL7Nbil1Ve4XktmRF

