
ČESKÝ JAZYK 

Od 11.3. do 17.3. 

Středa 11.3. 

1. Honsigová s. 47 – Přístavek – přečti si a pamatuj (přístavek je větný člen, který jiným 

způsobem označuje totéž, co označuje větný člen předchozí; základem přístavkového spojení 

bývá nejčastěji podstatné jméno) 

 

2. Přepiš do sešitu, vyhledej přístavky a doplň čárky: 

Anička moje nejlepší kamarádka se odstěhovala do Prahy. 

Slovní zásobu soubor všech slov a slovních spojení v jazyce zachycují slovníky. 

Jonathan Swift anglický spisovatel napsal Gulliverovy cesty. 

Gilgameš vládce města Uruku toužil po nesmrtelnosti. 

Václav Čtvrtek autor pohádek pro děti vyprávěl o makové panence. 

Sázava řeka pramenící pod Žákovou horou se vlévá do Vltavy. 

 

Čtvrtek 12.3. 

1. Učebnice s. 93/4 do sešitu 

Pátek 13.3. 

1. Honsigová s. 50 – zopakuj si  druhy vedlejších vět a spojovací výrazy 

2. Učebnice s. 97, 98, 99, 100 – přečti a zapamatuj si žluté tabulky 

Úterý 17.3. 

1. Souvětí si přepiš do školního sešitu, označ větu hlavní (VH), označ větu vedlejší (VV) a napiš 

druh vedlejší věty: 

Váš zájem, který o mne projevujete, mě velice potěšil. 

Ačkoli mě bolely zuby, šla jsem do školy. 

Když budeš hodný, vezmu tě s sebou. 

Vůbec si nepovšiml, že tam zůstal zcela sám. 

Vidím ho, jak tam stál s hlavou svěšenou. 

I když pršelo, šli jsme na výlet. 

Vrátím-li se pozdě, nečekej na mě. 

Mám radost, protože jsem měl v práci úspěch. 

Chodím do školy, abych se vzdělával. 

Povím ti to, až přijdeš domů. 



MATEMATIKA  

Od 11. 3.  Do 17. 3. 2020 

 

11. 3. 2020 středa  PS str. 42/ cv. cv. 1, 3 

12. 3. 2020 čtvrtek  PS str. 45/ cv. 16  

13. 3. 2020 pátek  PS str. 45/ cv. 17 

16. 3. 2020 pondělí PS str. 45/ cv. 18, 19 a, b 

17. 3. 2020  úterý  PS str. 4/ cv. 19 c, d 

 

 



Německý jazyk, zadané úkoly pro samostudium od 11. 3. do 17. 3. 

2020 
Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu na: 

 www. skolasnadhledem.cz kód 503021 - 503031 a PS str. 30-31 

11. 3. - ST _  

Vypracuj PS str. 23 -24 

Uč. Str. 27 _ Grammatik – přepsat a naučit se; str. 27 cv. 8 _napiš do ŠS 

 

16. 3. - Po  

Vypracuj  PS str. 25 - 26 

Uč. str. 28 Grammatik přepsat do sešitu  a naučit  

 

18. 3. – ST   

Vypracuj PS 26 - 27 

Uč. Str. 29 cv. 11 čti a překládej; cv. 12 napiš do sešitu 

 

 



8.AB Rj 

Středa 11.3. 

- číst článek v sešitě 

- pracovní sešit str. 44/celá strana, str. 45 cv. 2,3 

- do slovníčku si dopsat 

утро   ráno   

вечер    večer 

ночь   noc 

утром   ráno (kdy) 

вечером  večer (kdy) 

ночью   v noci 

 

Pondělí 16.3. 

- přihlásit se na Quizlet – kapitola Дни недели – udělat část Learn  

- zahrát si Match 

- do sešitu vytisknout nebo přepsat cvičení: 

Oprav ve slovech chybu   Přesmyčky 

a) воскресение     a) черве 

b) четвер     b) роут 

c) панедельник    c) очнь 

d) стреда     d) непопедьликн 

e) субота     e) сдаре 

f) фторник     f) ботсуба 

g) итро      g) речетвг 

h) нощь     h) нипцаят 

 



ZEMĚPIS 

 

Týden od 11. 3 do 17. 3. 

1. hodina – zápis do sešitu (napsat nebo vytisknout a nalepit) 

KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajské město:   KARLOVY VARY 

Území kraje tvoří: 

Sníženiny  - Chebská pánev 

     - Sokolovská pánev 

Pohoří 

- Krušné hory 

- Český les 

- Doupovské hory 

- Slavkovský les 

Nejvýznamnější vodní tok je řeka OHŘE 

Karlovy Vary jsou proslavené: 

- lázeňstvím 

- výrobou porcelánu a skla 

- pořádáním filmových festivalů 

- potravinářským průmyslem 

V kraji je významná těžba: 

- hnědého uhlí -  Sokolovská pánev 

-                             využití v tepelných elektrárnách 

-                             zhoršené životní prostředí 

- kaolínu – výroba porcelánu 

 

Významné jsou prameny minerálních vod 

Turisty nejnavštěvovanější jsou: 

Lázně: Západočeský lázeňský trojúhelník 

- Karlovy Vary 

- Mariánské lázně 

- Františkovy lázně 

 

 

Lyžařské středisko: 

- Boží Dar 

 

 

Učebnice strana 56 – 59 – přečíst 

 

 

 

 

 



 

 

2. hodina – zápis do sešitu 

 

ÚSTECKÝ KRAJ 

Krajské město:  Ústí nad Labem 

POVRCH:  

sníženiny 

- Mostecká pánev  

- Dolnooharská tabule 

obklopují pohoří   

- Krušné hory 

- České středohoří 

Nejvýznamnější řeky – Labe – Ohře – Bílina 

Mostecká pánev: 

- nejvýznamnější oblast těžby hnědého uhlí 

- soustředění průmyslové výroby 

- tepelné elektrárny 

- chemický průmysl 

- poškozené životní prostředí 

 

Tradiční pěstování chmele (Žatec, Louny) 

 

Turisticky zajímavý je NP České Švýcarsko – Pravčická brána  

Učebnice strana 60 – 63 - přečíst 

 

 

 

 



Chemie 

Pátek 13.3.- Téma POLOKOVY+ KOVY (rozdělení kovů)- uč. Str.54,55- pročíst , naučit a 

napsat zápis. 

Zápis :  Nadpis POLOKOVY, 1.odstavec z učebnice celý opsat+ Si jen tučně vytištěné 

informace. 

Nadpis KOVY, menší podnadpis Rozdělení kovů a body 1., 2., 3. (podle hustoty, stálosti..atd) 

opsat celé. 

Zezadu sešitu písemně odpovědět na otázky 1,2 str.54 (v modrém rámečku dole na stránce)a 

1,2 str.55  (nahoře). 

 

 

 

 

Středa 18.3. Téma- Významné kovy-str. 55/57  Al, Fe, Cu, Au, Ag, Pb, Zn, Hg  

Přečíst z učebnice a napsat zápis- ke každému kovu tučně vytištěné informace a naučit. 

Průběžně opakovat značky prvků- budeme je potřebovat na názvosloví. 

 

 



ANGLIČTINA 

Od 11.3. do 17.3. 

 

Čtvrtek 12.3. 

1. PS 40/1, 2; 41/3, 4 

Pátek 13.3. 

1. PS 42/2; 43/4 

Úterý 17.3. 

1. PS 69/2, 3 

 



DĚJEPIS 

Čtvrtek 12. března – učebnice strana 52 – 57 – přečíst + do sešitu vypsat všechny vynálezy z doby 

průmyslové revoluce 

Úterý 17. března – učebnice strana 58 – 59 – Habsburská monarchie do roku 1848 – přečíst + udělat 

výpisky ze všech kapitol – František II., Ferdinand II., České země, nepokojná Evropa v 1. polovině 19. 

století (nadpis - Habsburská monarchie do roku 1848) 



FYZIKA 

12.3.2020 

Uč. Str. 98-99 Měření elektrického proudu 

Pročíst 

Do sešitu: 

Schematická značka ampérmetru 

Nakreslit pomocí pravítka schematické obvody na str. 99 všechny čtyři 

Zápis: Elektrický proud měříme pomocí ampérmetru. Ampérmetr zapojujeme vždy do obvodu. To 

znamená sériově. 

 

16.3.2020 

Uč. Str 100- 101 

Pročíst článek 

Do sešitu: nakreslit schematickou značku voltmetr 

Schema v uč. Nahoře 

Zápis: Elektrické napětí měříme pomocí voltmetru. Voltmetr zapojujeme ke zdroji nebo přímo ke 

spotřebiči, na kterém chceme napětí změřit. Říkáme, že ho zapojujeme paralelně. 

 


