
Český jazyk 

 mluvnice 

 domácí sešit – cvičení 1b na straně 25, cvičení 2a na straně 25 

 školní sešit – cvičení 4 na straně 89 – podle zadání a doplnit číslicí slovní druhy 

 čítanka 

 I.Olbracht – Judit – str. 12-20 

 Do literárního sešitu – stručný obsah, charakteristiku – Judit, Holofernes, napsat otázku a 

odpověď na ni: Proč ve městě Bethulii neměli lidé vodu a co jim poradil Oziáš? 

Dějepis 

 Učivo 

České země v 2. polovině 19. století str. 86 - 89 

Úkoly: 

-  po přečtení opsat do sešitu tabulku na str. 89 

- do sešitu písemně  - opsat zadané otázky a písemně odpovědět 

- co znamená aktivní politika 

-vyjmenuj některé české měšťanské politiky 2. poloviny 19. století 

- co si představuješ pod pojmem státoprávní boj 

-co znamená pasivní rezistence 

- znáš některé české umělce 2. poloviny 19. století? - najdi o nich informace - pomůže ti strana 

88 a internet 

Matematika 8 – učivo na období 23. 3. do 27. 3. 

 Vzorce na úpravu výrazů = učebnice str. 115 cvičení 14 a 16 

 Rozklad výrazů na součin podle vzorce – opačný směr, než vzorce na úpravu výrazů  

 - učebnice str. 114 cv. 13 

 - učebnice str. 115 cv. 17, 18 

 PS str. 124 – 126 

 Výsledky pro kontrolu cvičení z pracovního sešitu, odkazy na vysvětlení látky a případné kvízy s 

hodnocením na budou v učebně Google Classroom classroom.google.com kód kurzu eluw7sc, 

je nutné se přihlásit přes účet u google (má každý, kdo používá zařízení android, nebo si ho 

může dotyčný nově vytvořit) nebo zde na stránkách třídy, bližší popis přihlášení dodám 

v nejbližší době. Po přihlášení všech bych uvítal komunikaci právě přes Google Classroom… 

Němčina 

 Pracovní sešit 69/14,15 

    70/16 – na každou osobu/zájmeno napsat do sešitu větu 

           (různé činnosti, různá modální slovesa)  

  



Fyzika 

Znovu si pročíst motory a snažit se pochopit princip jejich fungování – možno použít videa 

z internetu 

Nové učivo: Elektrické jevy – elektrický náboj – elektrické pole. Str. 98 -  103 – pročíst a vypsat si 

poznámky – nejsou zde žluté rámečky, ale vše tučně proložené je důležité 

 – hlavně, kde se bere náboj v tělese a jak na sebe náboje působí elektrickou silou.  

Tuto látku jsme v 6. ročníku neprobírali = je to pro nás nové, ale částečně jsme na to narazili, 

když jsme probírali atom. 

Přírodopis 

- vylučovací soustava – str. 44 – 45 – pročíst, poznámky pošlu všem e-mailem (ty stačí 

vytisknout a nalepit) + nakreslit obr. 55 a 56 do sešitu 

- kožní soustava – str. 45 – 47 pročíst, poznámky pošlu všem e-mailem (ty stačí vytisknout a 

nalepit) + nakreslit obr. 57 a překreslit nebo vytisknout tabulku s druhy poranění kůže a 1. 

pomocí do sešitu (str. 47) 

Chemie 

- str. 60 – 61 – prostudovat a vypsat poznámky o významných kovech tzn. rozdělení kovů podle 

hustoty, stálosti a ceny + u každého kovu zvlášť si vypsat značku, vlastnosti a použití Fe , Al, Cu, 

Zn, Pb, Sn, Ag, Au, Mg, Hg. Zatím nedělat alkalické kovy – ty pošlu v dalším období. 

Ty žáky a žákyně, kterým materiály nedošly, žádám, aby mi poslali aktivní e-mailové adresy na: 
olina-kopecka@seznam.cz 

Zeměpis 

Učebnice str.82 – 83 – Surovinové zdroje 

Pročíst , zapsat poznámky do sešitu 

Vypracovat otázky 1,2,3 str. 83 do sešitu 

Učebnice str. 86 – 89 – Obyvatelsto ČR – pročíst, vypracovat poznámky do sešitu 

Pokračovat ve vyplňováni pracovního sešitu    

Anglický jazyk 

i nadále budeme procvičovat nepravidelná slovesa 
 

infinitiv minulý čas minulé příčestí 3.os. č.j. -ing tvar česky 

to be was/were been is being  být 

to become became become becomes becoming stát se 

to begin began begun begins beginning začít 

 
první stránku snadno přepíšeme z pracovního sešitu, potom z infinitivu vytvořit 3. osobu (he,she,it)  
a ingový tvar (-e+ing, zdvojování, změkčování) 
 
napíšeme dalších 10 (to feel –to hear)  

mailto:olina-kopecka@seznam.cz


1. učebnice strana 59 

6a napsat 5 kladných vět, 5 záporných 

6b napsat všechny otázky  

2. pracovní sešit  

str. 83 – slovíčka máte vypsaná do slovníčku be aware – twice 

vytvořit věty na tato slovíčka (poslat ve Wordu) 

str.78 – prostudovat gramatiku a vypsat si poznámky   

předpřítomný čas 5.1 – 5.5 

kdo nemá CD a nemůže si poslechnout cvičení 5 str. 47 – ozve se 

pracovní sešit bude komplet 5A, 5B vypracovaný 

3. časopis 

vyhledáte si nějakou zajímavou práci a zkusíte, pošlete ve Wordu 

- překlad textu 
- vymyslet otázky k textu v aj 
- převyprávět text 

 


