
Třída:   1.A          16.3.-27.3.2020 

Předmět Učivo Vypraco
vat 
do:  

Odevzdat: 
školní 
email 
 

Matematika 
 

1.týden -  str. 18/1,4,+str. 19-20 
tentokrát do sešitu – 19/4, 20/2         
( pouze zelené obdélníky) 
2.týden - str. 22-23 ( do sešitu jen 
22/5) 
 

20.3. 
 
 
27.3. 
 
 

 
 

Český jazyk 
 

1.týden - Slab. str. 106 - 108 – 
skupiny bě, pě, vě, mě + slova str.67, 
písanka malá str. 18,19,20 
2.týden - Slab. str. 109, 110 + slova 
str. 68 
Písanka str.21, 22 

20.3. 
 
 
27.3. 

 

Prvouka 
 

1.týden str. 13, 14, 15 –( vyjmenovat 
roční období + měsíce) 
2. týden str. 16, 17 

20.3. 
 
27.3. 

 

    

 

Třída:     1.B        16.3.-27.3.2020 

Předmět Učivo Vypracovat 
do: 

Odevzdat: 
gmail, PC, 
schránka 
školy 

český jazyk a 
literatura 

Učíme se číst - do str. 75 
písanka č. 2 – str. 10 - 16 
pracovní listy 

20.3. 
 

zpráva - 
ž. knížka 

matematika 
 

pracovní sešit – do str. 23 
pracovní listy 

20.3. zpráva - 
ž. knížka 

prvouka 
 

Ferda v autoškole – str. 24 - 26 
pracovní listy 

20.3. zpráva - 
ž. knížka 

 

Plán na 16.3. - 27.3. 2020 

Třídní učitel: Marie Radičová                                                                            třída:   II.A                

Informace pro rodiče:Mimořádná rodičovská schůzka zrušena. 

Učivo 16.3. – 20.3. 

ČJ Český jazyk – obojetné souhlásky str. 70, přečíst růžová okna na str. 76, 77, 78, 79, 81. 

Diktát str. 78/4 – poslat na email do 20.3.       Str. 79/1 přes fólii              Str. 81/2, 3, 4, 

5 - ústně 

Pracovní list – odevzdat do pátku 20.3. na email, nebo odevzdat do schránky školy 

Písanka – str. 13,14 – neodevzdávat, zkontroluji, až se vrátíme do školy 

Číst vlastní knihu 

M Sčítání s přechodem přes desítku do 100 (str. 6 a 7) – zkontroluji, až se vrátíme do 



školy 

Pracovní listy – odeslat do pondělí 20.3 na email nebo do poštovní schránky 

Procvičovat pamětní počítání do 20 s přechodem desítky 

Prvouka Hodiny - poslat emailem do 20.3., výživa – poslat emailem do pátka 20.3.. 

Učivo 23.3. – 27.3. 

ČJ Písanka – str. 15, 16;  

Český jazyk – str. 82/ 1,7  str.83/ 5 (přes fólii)    str. 84/1,3,4 ústně   

udělat modré rámečky na str. 85, 86, 87  

Pracovní list – odevzdat do pátku 27.3. na email, nebo odevzdat do schránky školy 

Číst vlastní knihu 

M Str. 5 – geometrie (první cvičení odevzdat na email, nebo do schránky školy do 27.3) 

Pracovní listy – udělat pouze sčítání do 100 bez přechodu a přechodem desítky 

Procvičovat pamětní počítání do 20 s přechodem 10  

 

Plán na týdny 16.3. - 27.3. 2020 

Třídní učitel: Kateřina Lacková                                                                            třída:   II.B 

Informace pro rodiče:Mimořádné setkání je zrušeno. 

Učivo 

ČJ Psaní – písanka strana 19, 20  zkontroluji po návratu dětí do školy 

Český jazyk – přečíst růžové tabulky str. 76, 77, 78, 79, 81; 78/4 – diktát (poslat 

mailem do 20.3.), 79/1 – přes folii, 81/2, 3, 4, 5 – ústně; dě, tě, ně – učebnice 84/1 – 

ústně, 85/1 – ústně, 85/2 – folie, 86/1 – ústně, 87/1 – ústně, 87/2 – folie 87/3 – 

diktát do sešitu, 87/5 - přečíst 

Pracovní list 1 – Odevzdat do pátku 20.3. naskenovaný či nafocený mailem 

Pracovní list 2 – odevzdat do pátku 27.3. . naskenovaný či nafocený mailem 

Číst vlastní knihu 

M Sčítání s přechodem přes desítku do 100 (str. 7) – zkontroluji po návratu dětí do 

školy, pracovní list počítání – poslat mailem do pátku 20.3., pracovní list vybarvování 

– poslat mailem do 23.3. 

Pracovní list procvičování početních operací do 100 – poslat mailem do 27.3. 

 Procvičovat pamětní počítání do 20 s přechodem desítky 

Prvouka Hodiny – poslat mailem do pátku 20.3., výživa – poslat mailem do 20.3. 

Jak lidé žijí a pracují – pracovní sešit str. 29 – 31 zkontroluji po návratu dětí do školy 

 

 

 



Třída 3.A                        16. 3. - 20. 3.; 23. 3.-27. 3. 

Předmět Učivo          Odevzdat do 27. 3. prostředictvím e-mailu 

Matematika 45/15-21; 46/24-30; 48/2a,b ústně; 49/3, 4,5,7,8; 50/10, 12-15; 51/17-19, 21, 25; 

52/27-29; 53/32,33 

Český jazyk 100/4,5,6,8; 101/1 a 104/1,2,4 ústně; 101/2,3; 102, 103 vyj.slova; 105/3a,c ústně; 

106/1a,2d; 106/3a,b;107/1,2, rámečky – ústně; 108/3, 4 ústně; 108/5a,b 

Prvouka Bezobratlí a obratlovci– charakteristika, zástupci. 

AJ 

p. 

Zahradníko

vá 

Napsat slovíčka Unit 6-PS 102-103; uč. 41 – číst, přeložit; zapsat a naučit – 

předložky, otázka Where´s...? + odpověď – viz příloha Komens; PS 52/1 – napsat 

na papír větu o každém obrázku (př.: The cat is on the table.); PS 52/2, 55/1,2; uč. 

43 – ústně popsat obrázek, napsat aspoň 5 vět (The ball is under the bed.); PS 53, 

54/2; pracovní list – na Komens; opakovat slovíčka Unit 6 

AJ p. 

Hummelová 

Naučit se místnosti v domě – uč. 42, PS 53/3; PS 55/1 – nakresli zadaná slova 

kamkoliv do obrázku (př. na stůl, pod židli..) a pak vypracuj 55/2 – sloupec ME a 

napiš, kde věci jsou (př. under the chair..); ústně učebnice 43 – kde se co nachází; 

písemně procvičovat slovíčka Unit 6; číst a překládat v uč. 45 – pak vypracovat v 

PS str. 57 

 

Třída: 3.B     

Předmět Učivo Vypracovat 
do: 

Odevzdat: 
email, PC, 
 

Čj a liter. učebnice -str. 89, cv.1,2,3,4, 
str. 90,cv.1,2,3,str.93,str.94. cv. 1,2,3,str.95.cv 
5,1,2,str.96.cv2,3,4,5. 
Pětiminutovky str.31- cv.16,18. 

16.3-27.3  

matematika 
 

matematika učebnice – str.51, cv.16,17,18,19, 
cv. 20, 21,22,24,25. 
str.52, cv.27,28,29,30. 
str.53,cv.31,32,33,str.54,55. 
Trénujeme rýsování kružnic 
s daným poloměrem. 

16.3.-27.3  

Anglický 
jazyk 

uč.str. 43 - popsat obrázek ústně, alespoň 5 

vět napsat (př. The ball is under the bed.)  

- uč.str. 42 - píseň (CD) - naučit se názvy 

místností 

- PS str. 53, 54/2 

-pracovní list – viz Komens, opakovat 

slovíčka Unit 6, uč. 48 – zapsat slovíčka do 

Vocabulary, číst text s.49,WB 62/2 

16.3 – 27.3.  

 

Třída: 4. A               16. 3. - 27. 3.2 020 

Český jazyk 
Zdeňka Voráčová 

uč. str. 89 – 93 ústně 
písemně: 89/7, 92/3, 93/2 

Pravopisné pětimin. – str. 37, 38 
PL – 38 - 41 
Čítanka str. 122 – 126 

Do 21. 3. 
2020 

 uč. str. 94 – 99 ústně 
písemně: 98/8b), 99/9, 11 

Pravopisné pětimin. – str. 39 - 42 
PL – koncovky N, F (zadáno přes Bakaláře) 

Do 28. 3. 
2020 



Čítanka str. 127 – 132 

Matematika 
Zdeňka Voráčová 

str. 54 – 56 
písemně: 54/12, 14, 15, 19, 20 

55/23, 26, 28, 30 
56/33, 35, 38, 39 

PL – 7, 9 

Do 21. 3. 
2020 

 PL – opakování 1, opakování 2, opakování 3, násobení (zadáno přes Bakaláře) Do 28. 3. 
2020 

Přírodověda 
Zdeňka Voráčová 

uč. str. 56 – 58 + zápis do sešitu 
PS – str. 26 

Do 21. 3. 
2020 

 uč. str. 59 – 61 
PS – str. 27 

Do 28. 3. 
2020 

Vlastivěda 
Zdeňka Voráčová 

uč. str. 18 – 19 + zápis do sešitu 
PS – str. 10 
+ opakovat na test 

Do 21. 3. 
2020 

 uč. str. 20 Do 28. 3. 
2020 

Anglický jazyk 
Alena Zahradníková 

Do sešitu: 
 poznámky (viz Bakaláři) 
 uč.str.41 - podle obrázků napsat kdo co rád dělá  
 vymyslet si co možná nerad dělá  
 alespoň 5 vět o sobě a svých koníčcích - (I like ..., I don´t like ...)  
 dny v týdnu a naučit se je zpaměti - k výslovnosti pomohou písničky 

(str. 42 - na CD ) 
 alespoň 5 vět o svém denním režimu (př. I play tennis on Tuesdays.) 

PS str. 54/1 - do tabulky dny v týdnu (čisel si nevšímat) 
PS str. 54/2 - doplnit věty podle obrázků 

Do 21. 3. 
2020 

 pracovní list - viz Komens 
naučit se slovíčka uč. str. 43, PS 55/1 doplnit slovíčka k obrázkům 
PS 55/2 
napsat poznámky do sešitu - Otázky v přít. čase - viz Komens 
uč. str 43 - odpovědět na otázky - sešit 
opakovat si slovíčka Unit 6 

Do 28. 3. 
2020 

Anglický jazyk 
Olga Hummelová 

PS str. 50, str. 91/úkol 2, 3 
Poslat také ke kontrole pracovní sešit 46/2 a str. 47 – již dříve zadané úkoly 
Opakovat a písemně si procvičovat slovíčka Unit 6 

Do 21. 3. 
 

 Pracovní sešit str. 50 
Pracovní sešit str. 91/úkol 2, 3 
Poslat také ke kontrole pracovní sešit 46/2 a str. 47 – již dříve zadané úkoly 
Opakovat a písemně si procvičovat slovíčka Unit 6 
Přečíst str. 40 a 41(učebnice) a vypracovat v pracovním seš. 51/2 a 52/2 

Do 27. 3. 
2020 

Písemné úkoly odevzdávat elektronicky. 

  



Třída: 4. B                16. 3. - 27. 3. 2020 

Český jazyk 
Jana Králová 

uč. str. 89 – 93 ústně 
písemně: 89/7, 92/3, 93/2 

Pravopisné pětimin. – str. 37, 38 
PL – 38 - 41 
Čítanka str. 122 – 126 

Do 21. 3. 
2020 

 uč. str. 94 – 99 ústně 
písemně: 98/8b), 99/9, 11 

Pravopisné pětimin. – str. 39 - 42 
PL – koncovky N, F (zadáno přes Bakaláře) 
Čítanka str. 127 - 132 

Do 28. 3. 
2020 

Matematika 
Jana Králová 

str. 54 – 56 
písemně: 54/12, 14, 15, 19, 20 

55/23, 26, 28, 30 
56/33, 35, 38, 39 

PL – 7, 9 

Do 21. 3. 
2020 

 PL – opakování 1, opakování 2, opakování 3, násobení (zadáno přes Bakaláře) Do 28. 3. 
2020 

Přírodověda 
Jana Králová 

uč. str. 56 – 58 + zápis do sešitu 
PS – str. 26 

Do 21. 3. 
2020 

 uč. str. 59 – 61 
PS – str. 27 

Do 28. 3. 
2020 

Vlastivěda 
Jana Králová 

uč. str. 18 – 19 + zápis do sešitu 
PS – str. 10 
+ opakovat na test 

Do 21. 3. 
2020 

 uč. str. 20 Do 28. 3. 
2020 

Anglický jazyk 
Alena Zahradníková 

Do sešitu: 
 poznámky (viz Bakaláři) 
 uč.str.41 - podle obrázků napsat kdo co rád dělá  
 vymyslet si co možná nerad dělá  
 alespoň 5 vět o sobě a svých koníčcích - (I like ..., I don´t like ...)  
 dny v týdnu a naučit se je zpaměti - k výslovnosti pomohou písničky 

(str. 42 - na CD ) 
 alespoň 5 vět o svém denním režimu (př. I play tennis on Tuesdays.) 

PS str. 54/1 - do tabulky dny v týdnu (čisel si nevšímat) 
PS str. 54/2 - doplnit věty podle obrázků 

Do 21. 3. 
2020 

 pracovní list - viz Komens 
naučit se slovíčka uč. str. 43, PS 55/1 doplnit slovíčka k obrázkům 
PS 55/2 
napsat poznámky do sešitu - Otázky v přít. čase - viz Komens 
uč. str 43 - odpovědět na otázky - sešit 
opakovat si slovíčka Unit 6 

Do 28. 3. 
2020 

Anglický jazyk 
Věra Žižková 

uč. str. 42 – zapsat slovíčka str. 43 (TV programy) 
WB – str. 54/2 

Do 21. 3. 
2020 
 

 PL – zadáno přes Bakaláře  

Písemné úkoly odevzdávat elektronicky. 

Třída: 5.A           16. - 27. 3. 2020 

Matematika 
S. Hosnedlová 

str. 36/1 – 6, 37/růž. rám., 7 – 9 
str. 40/1 – 5, žlutý rám., 41/7 – 
10 
str. 37/10, 12, 14 
str. 41/7 - 10 
str. 42/1 – 5, 43/6,7,9, 
str. 43/11, 14, 15 

27. 3. M2 
M2 
M1 + PC 
M2 
M2 
M1 + PC 

Český jazyk 
S. Hosnedlová 

čít. str. 157/Velbloud + modrý 
úkol 

27. 3. seš 
Př/PC 



čít. str. 162 - 163 
PP str. 44 - 45, str. 24 - 25, 
56/3.sl. 
uč. str. 100/11, 14 
str. 109/3 + růž. rámeček, 110/4 

sešit PP 
 
Čj 2 

Přírodověda 
S. Hosnedlová 

přečíst text + zápis do sešitu Př  
uč. str. 38/Subtropický pás + 
zápis  
uč. str. 39 – 40/Mírný pás + zápis 

27. 3. zápis do 
sešitu Př 

Vlastivěda 
S. Hosnedlová 

uč. str. 40 - 41/Tvář ČR +  42/5 
pís. 
uč. str. 42 – 43 (Vyhlášení 
protektorátu) + 42/6, 45/1 pís.   

27. 3. odpovědi 
PC/sešit 
Vl 

Informatika 
J. Kopáček 

prostudovat návody na práci 
s Office365 

27. 3. PC 

Anglický 
jazyk 
M. Nováková 

PS str. 35/5 
zapsat a naučit se slovíčka 4C 
uč. str. 44/1,2 +  45/3 - tabulku 
přepsat do sešitu a doplnit 

uč. 45/5a, b 
PS 36, 37  

27. 3. PC/prac. 
seš. 
slovníček 
sešit Aj 

Anglický 
jazyk 
V. Žižková 

číst uč. 46/1 + písemně do sešitu 
odpovědět na otázky  
47/2 + vytvořit otázky, 47/3b 
WB 39/3, 4 

27. 3. sešit Aj 
prac. seš. 
prac. list 

 

 

 

 

 

Třída: 5.B            16. -27. 3. 2020 

M 

Jahl 

Počítáme se zlomky- uč.str.12/1, 

12/3,4,7 / bez zápisu jen výpočet a 

odpověď/,13/10 – 

3. a 4. sloupeček se zkouškou 

Sčítání a odčítání zlomků 

Uč. str.17/1 zpaměti, 17/4 spočítej 

písemně, 17/7 písemně, 

17/3,6,5,9 písemně  

Do 20.3. 

 

 

Do 27.  3. 

 

Písemně 

mailem  

 

Český jazyk 

Petrová 

Uč.str.100 – 104 – příd.jm., 

skloň.př.jm.přivl.,stupňování př.jm 

-další úkoly-Teams,maily a Komens 

 

 

 

Ústně 

Písemně 

mailem,Teams 

Anglický jazyk 

Valešová 

a)      prac. sešit 33/3, 4, 5 (bližší info 

viz Teams, Bakaláři  

b)      prac. sešit 34 – 35 (bližší info 

viz Teams, Bakaláři  

Do 20.3. 

 

Do 27.3. 

 

Anglický jazyk 

Žižková 

Číst uč. str.46/1+písemně  

do sešitu odp. na otázky 

47/2+vytvořit otázky 47/3b, WB 

39/3,4 

 

 

Mailem  

Přírodověda 

Jahl 

Uč. str.52/Člověk a živá příroda- 

S pomocí učebnice odpověz písemně 

na otázky 1-10 /. 

Uč. str. 53/ Člověk přečíst a udělat 

stručné zápisky do sešitu, 

Uč. str.54,55, 56 pročíst 

Do 20.3. 

 

 

Do 27. 3. 

 



Vlastivěda 

Jahl 
Uč. str. 12,13/Život barokní době- 
Přečíst a udělat stručné výpisky do 
sešitu. 
Uč. str. 14,15 -Ve školních lavicích- 

udělat stručné výpisky a naučit,  

napsat na papír, jaké znáš 

české osobnosti našich dějin a co o 

nich víš. 

Do 20.3. 

 

Do 27. 3.  

 

 

 

 

Do sešitu 

 

Písemně 

mailem  

Informatika 

Kopáček 

Prostudovat návody k práci  

S Office 365, hodnotím praktickou 

komunikaci s učitelem a s otázkami 

z učebnice 

 Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída: 6.A            16. 3. – 27. 3. 2020 

 Ma 
Zah 

Znaky dělitelnosti čísel, prvočísla 
PS str 106 
Rozklad čísla na součin prvočísel 
PS str 109 – 111 
Největší spol. dělitel – PS str 121 
Nejmenší spo. násobek – PS str 115 - 116 

20. 3. 
20. 3.  
20. 3.  
27. 3.  
27. 3.  
27. 3.  

- teams, nebo 
zahradnik.@maszskt.cz fotokopie 

Čjl 
Koz 

1. MLUVNICE: podst. jm. konkrétní/abstraktní – zadání v Teams; uč. s. 
56 – 57 žlutý rámeček +  hotový zápis v Teams, cv. 4 + zadání 
v Teams; SLOH: uč. s. 161 – 162 + hotový zápis v Teams; s. 163/cv. 3 
a) b) LITERATURA: Básnické prostředky - studijní mat. + zadání 
v Teams 
2. MLUVNICE:  prav. cv. – zadání v Teams;  s. 58 – žlutý rámeček +  
hotový zápis v Teams, cv. 1; Skloňování podst. jm. – materiály + 
zadání v Teams; uč. s. 63/ cv. 6; SLOH:  s. 165/ cv. 5; LITERATURA:  
Básnické prostředky - zadání v Teams 

22.3. 
 
 
 
 
29. 3.  

- zpracovat ve wordu n. foto 
- odevzdat v teams, popř. mailem 
 

Aj 
Hum 

1. Přečíst text uč. str. 46 (ústně si přeložit); Natudovat použití some, 
any – pracovní sešit str. 76/část 4.3 
2. Pracovní sešit str. 36 a 37 (poslech také, máte CD) 
3. Zapsat (a naučit se) slovíčka Unit 4/B 
4. Číst a překádat text v uč. str. 48 a ústně cvičení str. 49, nastudovat 
gramatiku v prac. seš. Str. 76/část 4.4 (How much…How many…) 
5. Pracovní sešit str. 38,39 (včetně poslechu) 

20. 3. 
(1., 2., 
3.) 
 
27. 3. 
(4., 5.) 

 
 
 

Aj 
Val 

a) učebnice 42/2, 3 – vypracovat do sešitu do 22.3. 
b) přepis slovní zásoby 4A,B,C,D a naučit se 

c) pracovní listy – viz Teams / Bakaláři  

d) opakovat nepravidelná slovesa 

27. 3.  na mail valesova@maszskt.cz 
nebo přes Bakaláře – komens. 

Nj 
PříF 

Wir neu 1 – Modul 2/Lekce 2 
1) pozdravy: učebnice (LB) s. 56 – Grammatik (modrý rámeček) - 
přepsat do šk. s. + prac.s. (PS) 36-37/1,2,3  
2) Nápoje: LB 56/7 + PS 37-38/5-7 
3) Časování sloves – prac. listy  + PS 38-40/8,9,11,12 
VÝKLAD, POKYNY + PRACOVNÍ LISTY NA TEAMS 

20. 3.  
 
 
27. 3.  

mail: federova@maszskt.cz 
Office 365 – viz info webové 
stránky školy 
- vypracování + řešení cvič. v PS 
přepsat do wordu 
 - neposílat ofocené stránky 
stránky z PS nebo UČ! 

Nj 
Pet 

- 2. lekce 2.modul - napsat a naučit slovíčka /PS 57-58/ ,do sešitu 
vyčasovat  slovesa gehen, trinken, schicken, kommen,podle uč, s,56-
57 vyplnit PS36-37/ 
-Jídlo a nápoje, Uč 56-57, PS 36-37, do šk.sešitu cv. 13/58 z učebnice. 

23. 3. 
 
 
30. 3.  

 

Z 
Hol 

Tento týden: 
Proudění vzduchu, podnebí (přečíst v uč., napsat/nalepit poznámky 
do sešitu - v příloze Teams, nakreslit do sešitu k poznámkám obr. 
podle uč.)  
Příští týden: 
Atmosféra - procvičování (vyplnit pracovní list - v příloze Teams)  

20. 3.  
 
 
 
 
27. 3.  

Teams/email 

D 
Vac 

- Velká řecká kolonizace: učebnice str. 90-91, poznámky  
- Sparta; učebnice str. 92-93, poznámky Podrobnosti na Teams. 
- Athény – učebnice str. 94-95, Periklova doba str. 98-99 
- Řecko-perské války str. 98-99 

19. 3  
23. 3. 
26. 3.  
29. 3.  

 

Př 
Ben 

- 1. h: Opaskovci (máloštětinatci a pijavky) – žížala obecná + další př. 
(uč. 64 – 65) 
- 2. h: Členovci, pavoukovci (uč. 66 – 67) 
- 3. h: Pavoukovci – pavouci (uč. 67 – 68) 
- 4. h: Pavoukovci – sekáči, roztoči, štíři (68 – 69) 

 pročíst a vypsat stručné 
poznámky - neposílat!, sledovat 
Teams 

Ov 
Kar 

KORUNOVAČNÍ KLENOTY - pročíst důkladně prezentaci, napsat 
poznámky do sešitu z 1., 5. a 7. snímku.  
MOC ZÁKONODÁRNÁ - pročíst důkladně prezentaci, napsat do sešitu 
poznámky ze 4., 5. a 6. snímku.  

20. 3.  
 
27. 3.  

 

Zt 
Zah 

Narýsovat výkresy výrobků do 27.3 27. 3.  . kontrola/odevzdání až ve škole  

mailto:valesova@maszskt.cz
mailto:federova@maszskt.cz


6. B - ÚKOLY 16. – 27.3.2020 
PŘEDMĚT ZADÁNÍ DOKDY KAM 

ODEVZDAT 
M  

Šauerová 
1.-2. vyuč. hod.:do škol. sešitů udělat zápis a prostudovat - Největší spol. 
dělitel učebnice 2 -  str. 67- 68 nebo https://skolaposkole.cz/matematika-
zs/6-rocnik/nejvetsi-spolecny-delitel 
3.,-4. vyuč. hod. do do prac. sešitu 2 procvičuj str, 120-121 (do 20.3. 
prosím pošli ofocené 120-121) 
Dále pak procvičování dělitelnosti, opakování zaokrouhlování a sčítání 
deset. čísel 

 
 
 
 
 

20.3. 
 

27.3. 

Teams / mail 

Čjl  
Steinerová 

Čj – slovní druhy str.50-51 –výpisky, naučit, str.55 – 56 přečíst, zápis 
str.55, 56/ 4a do školního sešitu, 
str.66/4a do domácího s., Sloh – do konceptu napsat dopis babičce – 
téma: Co jsem dělal poslední týden 
Literatura – číst str.54-58, zápis str.58, pětilístek – mamut 
Čj – Podst.jm vlastní str 58-59 výpisky, 58/1 na papír, 55/2a d.ú., Sloh – 
dopis Hatifě, Literatura – Hatifa 59-63, zápis str.63 

20.3. 
 
 
 
 

27.3. 

Teams / mail 

Př 
Benešová 

Pročíst a vypsat stručné poznámky - neposílat!: 
- 1. h: Opaskovci (máloštětinatci a pijavky) – žížala obecná + další př. (uč. 
64 – 65) 
- 2. h: Členovci, pavoukovci (uč. 66 – 67) 
- 3. h: Pavoukovci – pavouci (uč. 67 – 68) 
- 4. h: Pavoukovci – sekáči, roztoči, štíři (68 – 69) 

27.3. neodevzdávat, 
sledovat Teams 

Z 
Holubová 

Proudění vzduchu, podnebí (přečíst v uč., napsat/nalepit poznámky do 
sešitu - v příloze Teams, nakreslit do sešitu k poznámkám obr. podle uč.)  
Atmosféra - procvičování (vyplnit pr. list - v příloze Teams) 

20.3. 
 
 

27.3. 

Teams / mail 

D 
Vacková 

1. Velká řecká kolonizace – uč. str. 90-91, poznámky 
2. Sparta - učebnice str. 92-93, poznámky 
3. Athény – učebnice str. 94-95, Periklova doba str. 98-99 
4. Řecko-perské války str. 98-99 

19.3. 
23.3. 
26.3. 
29.3. 

Teams 

Aj 1 
Valešová 

a)      prac. sešit 32 / celá, 33/6 a I can do  

b)      pracovní list – viz Teams / Bakaláři 

c)      pracovní list – viz Teams / Bakaláři  

22.3. 
22.3. 
27.3. 

Teams / mail 

Aj 2 
Jahl 

U4 English Across the Curriculum - vypsat slovíčka z pr. sešitu a naučit, 
uč. str. 53/1 přečíst celé, uč.str. 53/ Food from around the world celé 
přečíst 
a s pomocí vocabulary napsat stručně o čem to je na A5 - všechna cvičení 

20.3. mail / 

Nj 1 
Federová 

Wir neu 1 – Modul 2/Lekce 2 
1) pozdravy: učebnice (LB) s. 56 – Grammatik (modrý 
rámeček) - přepsat do šk. s. + prac.s. (PS) 36-37/1,2,3 
2) Nápoje: LB 56/7 + PS 37-38/5-7 
3) Časování sloves – prac. listy + PS 38-40/8,9,11,12 
VÝKLAD, POKYNY + PRACOVNÍ LISTY NA TEAMS 

20.3. 
 
 

27.3. 

Teams/ mail/ 
schránka školy 
- vypracování + 
řešení cvič. v PS 
přepsat do wordu 
(neposílat ofocené 
stránky stránky) 

Nj 2 
Petrová 

- 2.lekce, 2.modul - zapsat a naučit slovíčka /PS 57-58/, do sešitu 
vyčasovat slovesa kommen, schicken, gehen, trinken, uč. 54-56, PS 36-37. 
-Jídlo a nápoje, uč.56-57, PS 38-39, do sešitu cv.13/58 z učebnice. 

23.3. 
 
 
 

30.3. 

Teams 

Zt 
Zahradník 

Narýsovat výkresy výrobků  27.3. kontrola/odevzdání 
až ve škole  

Ov 
Karhanová 

KORUNOVAČNÍ KLENOTY - pročíst důkladně prezentaci, napsat 
poznámky do sešitu z 1., 5. a 7. snímku. 
MOC ZÁKONODÁRNÁ - pročíst důkladně prezentaci, napsat do sešitu 
poznámky ze 4., 5. a 6. snímku.  

20.3. 
 

 
27.3 

 

 

Třída: 6.C            16.3.-20.3.2020     

Matematika 
Kuchynková 

Dělitelnost 4, 6, 8, 9 - přečíst a naučit se – viz příloha 
v Teams. Zapsat do sešitů. 
PS str. 106 dodělat celou, str. 107/10, 11, 12 (kdo 
měl 1 z ma – zkusí 13, 14) 
Alfbook – zadané cvičení 

18.3. 
 
20.3. 
 
20.3. 

Teams/mail 
 
Teams/Mail  
 
PC 

Český jazyk 
Valešová 

Pracovní list – Určování větných členů (viz Teams, 
Bakaláři) 

22.3. Teams/Mail  
 

Anglický jazyk 
Hummelová 

Přečíst text uč. str. 46 (ústně si přeložit) 
Nastudovat použití some, any – pracovní sešit str. 
76/část 4.3 
Pracovní sešit str. 36 a 37 (poslech také, máte CD) 
Zapsat (a naučit se) slovíčka Unit 4/B 

20.3. 
 
 
20.3. 
 
20.3. 

 
 
 
Teams/Mail  
 
Teams/Mail  

Anglický jazyk 
Valešová 

učebnice 42/1, 2, 3 – vypracovat do sešitu 22.3. Teams/Mail  
 

Německý jazyk 
Petrová V. 

2.lekce 2. modul- vypsat slovíčka /PS57-58/, naučit. 
Do sešitu časovat slovesa kommen, schicken, 
trinken, gehen. Učebnice 56-57, PS 36-37 

23.3.  

https://skolaposkole.cz/matematika-zs/6-rocnik/nejvetsi-spolecny-delitel
https://skolaposkole.cz/matematika-zs/6-rocnik/nejvetsi-spolecny-delitel


Německý jazyk 
Příbková Federová 

Wir neu 1 – Modul 2/Lekce 2 
1) pozdravy: učebnice (LB) s. 56 – Grammatik 
(modrý rámeček) - přepsat do šk. s. + prac.s. (PS) 
36-37/1,2,3  
(vypracování + řešení cvič. v PS přepsat do wordu,  
neposílat ofocené stránky stránky z PS nebo UČ) 

20.3. 
 
 
 
 

Teams/Mail 
 

Přírodopis 
Benešová 

1. h: Opaskovci (máloštětinatci a pijavky) – žížala 
obecná + další př. (uč. 64 – 65) 
2. h: Členovci, pavoukovci (uč. 66 – 67) 

20.3. (neodevzdávat!) 

Zeměpis 
Holubová 

Proudění vzduchu, podnebí (přečíst v uč., 
napsat/nalepit poznámky do sešitu - v příloze 
Teams, nakreslit do sešitu k poznámkám obr. podle 
uč.) 

20.3. Teams/Mail 
 

Dějepis 
Petrová V. 

Studovat, zapsat poznámky -Archaické období (s.90-
91) a Sparta (92-93) 

20.3.  

Občanská výchova 
Karhanová 

KORUNOVAČNÍ KLENOTY - pročíst důkladně 
prezentaci, napsat poznámky do sešitu z 1., 5. a 7. 
snímku 

20.3. Teams/Mail 
 

Třída: 6.C            23.3.-27.3.2020 

Matematika 
Kuchynková 

Prvočísla a složená čísla- str. 81-88 
(přečíst) 
Zápisky (viz příloha v Team)-zapsat do 
sešitů. 
PS str. 109,110,111/8 
Alfbook – zadané cvičení 

25.3. 
 
 
27.3. 
27.3. 

Teams/mail 
 
 
Teams/Mail  
PC 

Český jazyk 
Valešová 

Pracovní listy – viz Teams, Bakaláři 27.3. Teams/Mail  
 

Anglický jazyk 
Hummelová 

Číst a překládat text v uč. str. 48 a ústně 
cvičení str. 49, nastudovat gramatiku v PS 
str. 76/část 4.4 (How much…How 
many…) 
Pracovní sešit str. 38,39 (včetně 
poslechu) 

27.3. 
 
 
27.3. 

Teams/Mail  
 
 
Teams/Mail  

Anglický jazyk 
Valešová 

pracovní listy (viz Teams, Bakaláři) 27.3. Teams/Mail  
 

Německý jazyk 
Petrová V. 

Jídlo a nápoje - uč. 56-57, PS38-39. Do 
sešitu cv. 13/58 z učebnice. 

30.3.  

Německý jazyk 
Příbková Federová 

2) Nápoje: LB 56/7 + PS 37-38/5-7 
3) Časování sloves – prac. listy  + PS 38-
40/8,9,11,12 
VÝKLAD, POKYNY + PRACOVNÍ LISTY 
NA TEAMS 
(vypracování + řešení cvič. v PS přepsat 
do wordu,  neposílat ofocené stránky 
stránky z PS nebo UČ) 

27.3. Teams/Mail 
  

Přírodopis 
Benešová 

3. h: Pavoukovci – pavouci (uč. 67 – 68) 
4. h: Pavoukovci – sekáči, roztoči, štíři (68 
– 69) 

27.3.  

Zeměpis 
Holubová 

Atmosféra - procvičování (vyplnit 
pracovní list - v příloze Teams) 

27.3. Teams/Mail 
 

Dějepis 
Petrová V. 

Athény (94-95), Řecká kultura (96-97) 30.3.  

Základy techniky 
Zahradník 

Narýsovat výkresy výrobků  27.3. Po návratu 
do školy 

Výtvarná výchova 
Johánková 

   

Hudební výchova 
Johánková 

   

Občanská výchova 
Karhanová 

MOC ZÁKONODÁRNÁ - pročíst důkladně 
prezentaci, napsat do sešitu poznámky ze 
4., 5. a 6. snímku 

27.3.  

 

 

 



Třída: 7. A            16. 3.-27. 3. 2020 

Matematika 
Šauerová 

Do školních sešitů udělat zápis a prostudovat -
  Čtyřúhelník  str.36 -39, narýsuj 6/38, B,  
udělat zápis a prostudovat  -Výšky a 
úhlopříčky rovnoběžníku  str.40.- 42. -  vyp. 
str.40 př. 14,  odpověz př. 2/42, narýsuj podle 
uč. př. 3. a 4./42 sestroj výšky 
do  20.3. pošli ofocené vypracované př. narýsuj 
6/38, B, narýsuj podle uč. př. 3. a 4./42 sestroj 
výšky 
opakování počítání se zlomky, nová látka: 
Obvod a obsah rovnoběžníku 

16.3.-
20.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.3. - 
27.3. 

 
 

Český jazyk 
Kozlíková 

MLUVNICE: prav. cv., druhy vv - zadání v 
Teams; opakování příd. jm. - uč. s. 22/cv. 3 a), 
cv. 5; s. 23./cv. 6, 7 a); s. 24 - 25 Jmenné tvary 
příd. jmen - zápis je hotov v Teams, uč. s. 
24/cv. 2 a); s. 25/cv. 3 - vše vypracovat ve 
wordu do 20. 3.; SLOH: zadání v Teams - do 24. 
3. ve wordu; LITERATURA: čítanka s. 163 - 
166 + zadání v Teams - do 26. 3.  
 
Mluvnice: uč. s. 25/cv. 1 a); s. 27/cv. 6 a); s 28 
- 29 /cv.  10, 11, 12, 14 a; s. 30 - 31 žlutý 
rámeček - hotové zápisky v Teams, s. 32/cv. 
7a); do 29. 3. Sloh: Napište charakteristiku 
svého spolužáka; do 31. 3. ; Literatura: čítanka 
s 167 - 171 + zadání v Teams; do 2. 4.  
- vše ve wordu mailem nebo Teams 

16. 3. - 
20. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. 3. -
27.3. 

 

OV 
Kopecký 

Dokončit prezentaci Kdo jsem já 
Dokončit týdenní aktuality 

22.3. 
27.3. 

 

Anglický jazyk 
Jahl 

U4- vocabulary Culture vypsat a naučit, uč. str. 
52/4 Culture-The BIG Apple, celé přečíst a a 
pomocí vocabulary přeložit napsat stručně 
česky obsah na A5. Vypracovat do 20. 
3.  mailem 
Unit 5 -Experiences -vocabulary - napsat a 
naučit slovní zásobu 
Napsat 15 vět o tom, co dělají v době přerušení 
výuky v minulém čase. Uč. str. 58 Have you 
ever climbed a mountain- přečíst a s pomocí 
vocabulary v pr. s. volně naspat obsah - 10 vět- 
mailem  

20.3. 
 
 
 
 
 
27.3 

 

Anglický jazyk 
Kopecký 

Dopsat všechna slovíčka do slovníčku (5.+ 6. 
lekce), zbytek bude řešen přes Teams 

27.3   

Fyzika 
Kuchynková 

Hustota – přečíst viz příloha Teams, zápisky – 
viz příloha zadání Teams) 
Vypracovat Pracovní list (opakování) – viz 
příloha zadání Teams (7.A ho má i fyzicky) 
Alfbook (ucimesehrave.cz) – zadané cvičení 
Hustota výpočty – přečíst viz příloha Teams, 
zápisky – viz příloha zadání Teams) 
Vypracovat Pracovní list (opakování) – viz 
příloha zadání Teams Alfbook 
(ucimesehrave.cz) – zadané cvičení 

18.3. 

20.3. 

20.3 

25.3. 

 27.3. 

 27.3. 

Teams/mail 
  
Teams/Mail/ 

 PC 

Teams/mail 
  
Teams/Mail 

PC 

Informatika 
Kopáček 

prostudovat návody na práci s Office365 
(hodnotím praktickou komunikaci s 
vyučujícími) 

20.3. Teams 

Příprava pokrmů 
Zahradníková 

úkol - poslat recepty podle zadání (kdo ještě 
neposlal) 

  

http://ucimesehrave.cz/
http://ucimesehrave.cz/


Přírodopis  
Benešová 

pročíst a vypsat stručné poznámky -
 neposílat!, sledovat Teams 
- 1. h: List (uč. 74) – nákres a popis vnitřní 
stavbu listu, přeměny a význam listů 
- 2. h: Květ (uč. 75) – stavba květu, nákres 
tyčinky a pestíku 
- 3. h: Květ (uč. 76 - 77) – typy květenství (9 
nákresů), opylení, oplození + nákres 
- 4. h: Semena a plody (uč. 78 – 79) – typy + př.  

27.3.  

Německý jazyk 
Petrová 

Slovní zásoba 1. lekce 4. modul /PS 40-
42/,napsat, naučit, opakovat časování sloves - 
do sešitu vyčasovat Rad fahren, reiten, surfen, 
klettern. PS vyplň s.3 , do23.3. 
-Slovesa Können, müssen, wollen- 
naučit  časování, cv. PS s.4-5. - do 30.3. 
Vysvětlení k úkolům napíšu na Teams. 

  

Dějepis  
Mertlová 

Učebnice str. 118/3 písemně do sešitu 
Renesanční stavby na našem území 
Přečíst učebnici str. 102-103 
Podrobnosti jsou na bakalářích 

16.3. - 
27.3.  

 

Německý jazyk 
Federová  

Wir neu 1: učebnice 113/10 – Mein 
Wochenplan – rozepsat na každý den (věty) 
+učebnice 117/6: 
 vypracované věty  a řešení čtení 
s porozuměním přepsat do wordu (nefotit 
stránky z UČ!!)a poslat buď mailem nebo přes 
Office 365 
 
Wir neu 1 – Modul 3/Lekce 4 
1)učebnice (LB): 117/6, prac. s. 
(PS):88/8,89/10,11,12 
2) PS 91/14, 92/17,18 
Wir neu 2 - Modul 4/Lekce 1 
1) PS 40-42 – slovní zásoba – vypsat do 
slovníčku a učit 
2) slovosled v. jednoduché – viz prac. listy 
na Teams 
WIR 2 NEU – SCAN LB+PS + PRACOVNÍ 
LISTY NA TEAMS 

16.3. – 
27.3 

elektronicky, 
příloha word 

 

 

 
- vypracování + 
řešení cvič. 
v PS/LB 
přepsat do 
wordu 

 - neposílat 
ofocené 
stránky 
stránky z PS 
nebo LB! 

 
Zeměpis 
Holubová 

 Jižní Amerika (přečíst v uč. Str. 50-56 + 
stručné! poznámky, doplnit tabulku - příloha 
na Teams) 
Jižní Amerika (doplnit pracovní list - příloha 
na Teams)  

20.3. 

 

27.3,  

Teams/e-mail 

 

Teams/e-mail 
 

 

 

 

 

 

 

 



Třída: 7.B            16.3.-27.3.2020 

Matematik
a 
Šauerová 

Čtyřúhelníky- rozdělení, vlastnosti, rovnoběžník – výšky, opakování 
počítání se zlomky, nová látka: Obvod a obsah rovnoběžníku  

20.3.  
 

Český 
jazyk 
Steinerová 

Mluvnice str.57-60 – přečíst, výpisky do sešitu – Nauka o slově v 
Teams – Výukové materiály, 60/10 na papír, do domácího 
23/6,Literatura 124-129, zápis str.130, pětilístek Jonatán, - povídka 
– výukové materiály, Sloh – do konceptů Charakteristiku jednoho z 
rodičů 

20.3. 

 

Teams
, 
 

Fyzika 

Kuch 

 

Hustota – přečíst viz příloha Teams, zápisky – viz příloha zadání 
Teams)Vypracovat Pracovní list (opakování) – viz příloha zadání 
Teams (7.A ho má i fyzicky) 
Alfbook (ucimesehrave.cz) – zadané cvičení Hustota výpočty – 
přečíst viz příloha Teams, zápisky – viz příloha zadání Teams) 
Vypracovat Pracovní list (opakování) – viz příloha zadání Teams 
Alfbook (ucimesehrave.cz) – zadané cvičení 

18.3. 

20.3.
  

27.3. 

Teams
/mail 
PC 

Inf Kop 5,7,8,9 prostudovat návody na práci s Office365 - hodnotím 
praktickou komunikaci s vyučujícími 

20.3.  

 

Teams 

Aj1 Žiž Učit se zpaměti nepravidelná slovesa (všechny 3 tvary), číst uč. 
56/2 + do sešitu písemně 57/3 + 57/4a, WB44/1,2,3 

  

Z Hol str. 55-56 Tropická Jižní Amerika 20.3. Teams 

PP Zahr PP - úkol - poslat recepty v AJ (kdo ještě neposlal) 
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/kids-cooking   

20.3.  

Př 

Benešová 

 pročíst a vypsat stručné poznámky - neposílat!, sledovat 
Teams 
- 1. h: List (uč. 74) – nákres a popis vnitřní stavbu listu, přeměny a 
význam listů 
- 2. h: Květ (uč. 75) – stavba květu, nákres tyčinky a pestíku 
- 3. h: Květ (uč. 76 - 77) – typy květenství (9 nákresů), opylení, 
oplození + nákres 
- 4. h: Semena a plody (uč. 78 – 79) – typy + př. 

27.3.  

Nj/A1 

Federová 

1) Wir neu 1: učebnice : 117-119/6-9 – řešení z jednotl. cvič. 
přepsat do wordu (nefotit stránky z UČ!)a poslat buď mailem nebo 
přes Office 365 
2) Wir neu 2: PS 40-42 – slovní zásoba – vypsat a postupně učit – 
kdo nemá PS 2, dejte vědět mailem!!! 

 1) mail 
příloha 
word 
2) 
slovníč
ek 

Ov Kar Přečti a napiš si poznámky  z nahraného materiálu v Teamsu 
(pozor - jsou to celkem 4 stránky).  

27.3.  

 

 

 

 

Třída: 8.A            16.3.-30.3.2020 

Matematika 
Zahradník 
TP 

PS 132- 133                                                 rovnice 
PS 135 – 138                                       narýsovat 
výkresy výrobků 

18.3 
27.3. 
 

Teams fotokopie 
 
odevzdání ve škole 

Český jazyk 
Karhanová 

ML – Op. psaní velkých písmen 
 písemně na papír cv. 5a/ str. 19 + 8/19. 
 3. Nastuduj uč. – s.20-22 - žluté rámečky. 
 4. Zapiš do pouček skloňování přejatých 
jmen (všechna, i mn. č.). 
  5. Ústně si projdi cv.2,3,4/ s.23. 
LV- 1. dočíst s. 39-40-do sešitu, vlastnosti 
Don Quijota, proč se vydal do světa, jméno 
jeho koně.  
2. číst s. 42-45 – pís. charakt. Harpagona 

20.3. 
 
 
 
 
 
 
27.3.PS 

mailem 
karhanova@maszskt.cz 

http://ucimesehrave.cz/
http://ucimesehrave.cz/
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/kids-cooking


Německý jazyk 
Federová 

PS 82/24, 83/25, uč. 88/18,19,20, řešení 
přepsat do Wordu, doučit se zbytek 
nepravidelných sloves 

22.3. elektronicky, příloha 
Word 
federova@maszskt.cz 

Dějepis 
Petrová V. 

Kolonialismus uč. 94 – 97, vizitka cestovatele 
či podnikatele té doby 
Vznik Rakouska-Uherska uč. 100-101, 
poznámky + informace o F. Palackém 

20.3. 
 
30.3. 
 

mailem 

Anglický jazyk 
Žižková 

uč. 50/1,2 51/5,6 – přečíst text, do sešitu 
odpovědi na otázky ze cv. 2 + doplněné 
rozhovory cv. 5 + 6  WB 40/2 +41/3 

20.3. 
 
27.3. 

zasílejte v Outlook Office 
365 
zizkova@maszskt.cz 

Chemie 
Piňosová 

vyplnit pracovní list a kvíz zadaný na Teamsech  20.3. odevzdat vyplněný pracovní 
list do Teamsů 

Fyzika 
Kuchynková 
 

Uč. str. 114-115 ( zápisky – viz příloha 
zadání Teams - opsat)                                Zvuk - 
uč. str. 166-169 (zápisky – viz příloha zadání 
Teams - opsat)                   PS str. 34 a 48                                              
PS str. 32/6 – kdo nemá, dodělá;PS str. 33 
Alfbook (ucimesehrave.cz) – zadané cvičení 

18.3. 
 
20.3. 
20.3. 
 
27.3. 

Teams/ Mail 
  
teams/mail/schránka 
PC 
 

Přírodopis 
Benešová 

Dýchací soustava – PL (teams) 
Trávicí soustava  - uč. 78 – 80 + Teams 
uč. 78 – 85 pročíst, napsat poznámky 

20.3. 
 
27.3. 

mail Office 365 
 
neposílat 

Zeměpis 
Kadlecová 

Pročíst uč. str. 68-76, doplnit PS- státy 
Střední Evropy str. 41-43 + PS str. 44 – 46 
Asie PL s. 4 (žák. mail Office 365) + 
prezentace 1 asijského státu 
 

20.3. 
 
30.3. 

Samostatně s učebnicí, 
potom společně ve škole. 
PL do desek – odevzdat 
pak ve škole 
 
 

Informatika 
Kopáček 
 

prostudovat návody na práci s Office 365 20.3. Hodnotím praktickou 
komunikaci s učiteli,teams 

SP 
VV 
 

Česká vzdělávací soustava str. 54-56 + PL 
nakreslit tužkou svůj autoportrét velikost A4 

20.3.  
odevzdání ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ucimesehrave.cz/


 

 

 

 

 



8.C                         16. 3. - 27. 3. 2020 

Předmět 
Vyučující 

Úkoly: Termín 
vypracování:  

Forma kontroly: 

Zeměpis 
Kadlecová 

Úkol č. 1- pročíst uč. str. 68-76, doplnit 
PS- státy Střední Evropy str. 41-43 
(někteří už máte). 
Úkol č. 2- PS str. 44, 45, 46 
------------------------------------------ 
Úkol č.1- Asie- přírodní podmínky Asie 
prac. list- str.4( příloha žákovský mail 
office 365, Bakaláři) 
Úkol č. 2- Vybrat jeden stát Asie- a začít 
pracovat na prezentaci, jak umíte.(PC+ 
odprezentování) 

20. 3.  
 
 
 
 
 
27.3.  
 
 
Průběžné 
zpracování 
 

Samostatně s učebnicí, potom 
společně ve škole. 
 
 
 
 
Samostatně,( založit si na 
pracovní listy desky- potom 
odevzdáte) 
 
Prezentace ve škole. 
 
 

Anglický 
jazyk 
Hummelová 

Do školního sešitu– uč. 45/7 – napsat 
10 vět o obrázku (There´s…There are 
…) 
uč. 48/1b – přídavná jména – tabulku 
zapsat do sešitu a doplnit  Uč. 48/1c – 
celé věty napsat do sešitu 
 
Pracovní sešit 38/1,2,3 
Zapsat slovíčka 4/C 

 
 
 
20. 3.  
 
 
 
27. 3.  
 

e-mail, Teams 

Chemie 
Piňosová 

 vyplnit pracovní list a kvíz zadaný na 
Teamsech + odevzdat vyplněný 
pracovní list do Teamsů. 

20. 3.  Teams 

Informatika 
Kopáček 
 
 
 

prostudovat návody na 
práci s Office365 
hodnotím praktickou 
komunikaci s vyučujícími 

20.3. Teams 

Přírodopis 
Benešová 

pročíst a vypsat stručné poznámky 
- neposílat!, sledovat Teams 
- 1. h: DS – opakování (PL v Teams) 
- 2. h: TS – stavba, funkce, 
onemocnění (uč. 78 – 80) 
- 3. h: TS – metabolismus (uč. 81 – 
83) – zadání úkolu v Teams 
- 4. h: TS – energet. rovnováha, 
potrav. pyramida, anorexie, bulimie 
(uč. 84 - 85) 
 

27.3.  Teams 

Český jazyk 
Johánková 

Pracovní listy na Teamsech, zpracovat na 
sloh výklad dle vlastního výběru tématu 
aspoň ze dvou zdrojů, v lit. četba Karel 
Čapek dle uvážení – např. Povídky z jedné 
kapsy. 

20. 3.  
četba do 
konce března 

Teams, e-mail 

Německý 
jazyk 
Petrová 

Opakuj perfektum nepravidelných 
sloves, naučit sl. zásobu 1.lekce 6. 
modulu /PS 39-41/. Vypiš slovesa, 
tvoř tvary 3.os č.j. přít času perfekta. 
PS s.13, cv30.   
 
Připrav sl. zásobu k tématu město, 
vypracuj cv. 13/7 v PS.Napiš 10 vět o 
místě, kde  bydlíš, úkol odešli 

 
 
23.3. 
 
 
 
 
30.3. 
 

 

Matematika 
Šauerová 

1.-2. vyuč. hod. :do škol. sešitů udělat 

zápis a prostudovat v- kružnice, 

kruh  - str. 3.- 5. 3. díl učebnice 

narýsuj,př. 4/4, 7A,8/5 

  3.,-4. vyuč. hod. do škol. sešitů udělat 

zápis a prostudovat  - přímka a 

kružnice - str.7. - tečna, sečna, tětiva, 

vnější přímka - náčrty - udělej př. 7/9, 

8/10,10/10  

do20.3.  pošli ofocené udělané 

 
 
20. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



př.4/4,7A/5, 8,10/10 

 

Opakování Pythagor. věty, nová 
látka: osa tětivy, vzájemná poloha 2 
kružnic 

 
27. 3.  

Občanská 
výchova 
Karhanová 

opakovat učivo o orgánech právní 
ochrany, přestupcích a trestných 
činech (to, co jsme zatím probrali)  

27. 3.   

Fyzika 
Vágnerová 

uč. str. 170-178: přečíst. Prac. sešit: 
str. 50-54; neposílat, řešení bude 
vloženo do Teams k vaší kontrole. 
Sledovat Office365 Teams! V případě 
nouze vagnerova@maszskt.cz 

   
 

  

TP 
Zahradník 

Narýsovat výkresy výrobků do 27.3. 
kontrola/odevzdání až ve škole 

27. 3.   

Dějepis 
Kopecký 

odeslat (nasdílet) referát o 
historických osobnostech,  
 
výpisky z učebnice do sešitu od s. 76 
do s. 100 (do 27.3.) 

22.3. 
 
 
 
27. 3.  

 

 

Třída: 9.A            16.3.-27.3. 2020 

 
Chemie 
Benešová 

nemají to v učebnici, podklady v Teams 
- 1. h: Kyslíkaté deriváty (stále platí zadání 
z minulého týdne – A4 ideálně vytvořená 
v PC - ethylenglykol, glycerol, fenol, éter, 
formaldehyd, aceton. 
- 2. h: Kyslíkaté deriváty – karboxylové 
kyseliny (k. mravenčí, octová, citronová, 
benzoová, palmitová, stearová) 
- 3. h: Kyslíkaté deriváty – aminokyseliny, 
estery 
- 4. h: Opakování uhlovodíkových derivátů 

 
 
 do 
20.3 

 

 

Matematika 

Kuchynková 

Podobnost – uč. str. 44-55 (zápisky – v zelených 

rámečcích) 

PS str. 52,53 a 54 Alfbook (ucimesehrave.cz) – 

zadané cvičení 

! bude test – 24.3. 9:00 (on-line) 

 
Co se týká přijímaček, tak budeme zadávat i 
testy na vypracování. 
Doporučuji všem sledovat ČT2 v út a čt od 
14:00 ( kdo dělá přijímačky) 
 

25.3. 

27.3. 

27.3. 

Teams/mail 

 Teams/Mail 

PC 

 
Anglický 
jazyk 
Valešová 
 
 
 

a)      učebnice 42/2,3 – vypracovat do sešitu 

b)      pracovní sešit 32/1  

 

c)      pracovní sešit 32/2,3,4 a 33/celá        

22.3. 
22.3. 
 
27.3. 

bližší informace viz Teams / Bakaláři 

 
Přírodopis 
Benešová 

 
pročíst a vypsat stručné poznámky  
1. h: Vnější geo. děje – zvětrávání, činnost 
tekoucí vody (uč. 65 – 70) 
- 2. h: Vněší geo. děje – činnost moře, 
ledovců, větru (uč. 70 – 75) 
 

  
Neposílat!, sledovat Teams. 
 
V Teams zadám úkol ke zpracování! 

 
Anglický 
jazyk 
Hummelová 

 
1. Frázová slovesa: nastudovat v prac. 

sešitu s. 71 (část 4.2 Phrasal verbs) a 
uč. 48/1 (zelený rámeček) 

   
 
      
27.3. 

 
 
Odeslat ke kontrole do 27.3. 

http://ucimesehrave.cz/


 Písemně do sešitu (celé věty) 48/1 
2. Pracovní sešit 38/1, 2 
3. Vyjádření žádosti (request): 

nastudovat v učebnici 49/5a,b 
Would you mind…. ?Nevadilo by ti….? 
Can you …? Můžeš …? 
Could you ….?   Mohl bys ….? 

4. Pracovní sešit str. 38 a 39  a 42/1,2,3,4 
5. Zapsat  a naučit se slovíčka Unit 4/C 

 
 

 
Český jazyk 
Karhanová 
 

 
MLUVNICE -  1. Naučit se zpaměti slovesné 
třídy a vzory. 
 
                       2. Písemně na papír vypracuj 
cvičení 2/ strana 63  z učebnice. 
                       3. Zopakuj si z pouček všechno 
učivo o základních větných členech, písemně 
na papír 76/1a, opiš a vyznač  ZSD 

 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA -   1. Přečti si z 
čítanky ze strany 99-104 vše o Osvobozeném 
divadle  
                                           
 
 2. Připrav si na papír odpovědi na otázky 
(úkoly)  v rámečku na straně 101. 
                                           3. Vyber si jednu z 
písní OD a zkus napsat na papír její hlavní 
myšlenky (téma). 
  
SLOH – na papír formátu A4 vypracuj výklad 
na zvolené téma (na základě naší domluvy)  
  
Co se týká přijímaček, budu zadávat i testy na 

vypracování. 
Doporučuji všem sledovat ČT2 v út a čt od 14:00 - 

pořad pro ty, které čekají přijímačky ... 
 

 
do 
20.3. 
  
do 
20.3. 
  
 do 
27.3. 
  
  
do 
27.3.  
  
  
  
  
do 
27.3. 
  
  
do 
27.3. 

 
 

 
Dějepis 
Kopecký 

 
Vypracovat prezentace historických 
osobností  
  
sledovat filmy (Milada, České století, Jan 
Palach), výpisky z učebnice do sešitu, s. 102-
120  
 

 
do 
22.3. 
 
 (do 
27.3.) 

 
(nasdílet), poslat 

 
Německý 
jazyk A3 
A2, 
Federová 

A2 

Wir neu 3– Modul 6/Lekce 3 - PS 36/23 – 2.č. 
překladu 
Wir neu 3– Modul 7/Lekce 2 
1) LB: s.100 – sloveso werden – nastudovat 
+PS: 60-61/4,5, 69/5 
2) LB: 101 – stupňování příd. jmen – 
nastudovat 
+ PS 70/27 – tabulku přepsat celou do šk. 
sešitu + procvičení – viz pokyny a pracovní listy 
na TEAMS  
VÝKLAD, POKYNY + PRACOVNÍ LISTY NA 
TEAMS 
-------------------------------------------------------------
- 
A3 

Wir neu 3– Modul 6/Lekce 3 - PS 36/23 – 2.č. 

 
22.3. 
 
 
22.3. 
 
27.3. 
 
 
 
 
 
22.3. 
 
22.3. 
 
27.3.. 

1) Teams 
2) mail  
federova@maszskt.cz 
3) příp. vytištěné a vypracované prac. listy do 
schránky školy 
 
 vypracování + řešení cvič. v PS/LB přepsat do 
wordu 
 - neposílat ofocené stránky stránky z PS 
nebo LB!  
 
 
-------------------------------------------------------------
- 
 
 
1) Teams 

mailto:federova@maszskt.cz


překladu 
Wir neu 3– Modul 7/Lekce 2 
1) LB: s.100 – sloveso werden – nastudovat 
+PS: 60-61/4,5, 69/5 
2) LB: 101 – stupňování příd. jmen – 
nastudovat 
+ PS 70/27 – tabulku přepsat celou do šk. 
sešitu + procvičení – viz pokyny a pracovní listy 
na TEAMS  
VÝKLAD, POKYNY + PRACOVNÍ LISTY NA 
TEAMS 
 

2) mail  
federova@maszskt.cz 
3) příp. vytištěné a vypracované prac. listy do 
schránky školy 
 
 vypracování + řešení cvič. v PS/LB přepsat do 
wordu 
 - neposílat ofocené stránky stránky z PS 
nebo LB! 

 
Německý 
jazyk 
Petrová 

 

Naučit sl. zásobu 2. lekce 7. modulu /PS 85-86/  
Nastuduj, zapiš poznámky Stupňování, uč.72, 
PS s.62-63. 
Procvičujte PS s. 64-66, do sešitu napište cv. 
15/72 z učebnice. 
Napište a odešlete text Mein Freund /100 
Wörter/. - do 30.3. 
 
 
 

 
do23.
3 
 
 
 
 
30.3. 

 
 
 
 
 

 
Zeměpis 
Kadlecová 

 
Úkol č. 1- PS str. 35- doplň, pročti uč. str. 65-
67 téma: Pardubický kraj 
 
 
Projekt č. 1-  vyber si jeden z krajů- 
Pardubický x Vysočina- na papír A4 vyhledej 
6 zajímavostí v daném kraji + 4 obrázky, 
fotky… .(památky, sport, výrobek, známá 
osobnost, příroda, NP, CHKO……)- můžete 
na obě strany. 

 
Úkol č.2- PS str. 36- doplň, pročti uč. str. 68-
70 téma: Kraj Vysočina 
 
 

 
20.3. 
 
 
 
 
27.3 
 
 
 
 
27.3. 

 
Kontrola úkolů v PS proběhne společně ve 
škole (každá strana PS bude hodnocena 
známkou váhy 3). 
 
Projekt- odevzdáte do schránky, pokud to 
nebude možné, zakládej do desek, odevzdáš 
po příchodu do školy- (známka váhy 4). 
 
Kontrola úkolů v PS proběhne společně ve 
škole (každá strana PS bude hodnocena 
známkou váhy 3). 

 
Výchova ke 
zdraví 
Kadlecová 

 
Projekt č. 1- na papír A4 – téma: Rizikové 
chování- př. drogy, alkohol, internet, kouření, 
zbraně…..)- vyber si jedno téma a zpracuj, 
včetně obrázků. 
 

 
1.4. 

 
Projekt- odevzdáte do schránky, pokud to nebude 
možné, zakládej do desek, odevzdáš po příchodu 
do školy-               ( známka váhy 6). 

 
Informatik
a 
Kopáček 
 

 
prostudovat návody na práci s Office365 

 
20.3. 

 
hodnotím praktickou komunikaci s vyučujícími            
Teams 

Fyzika 
Kopáček 
 
 

uč.str. 124-128 
 
 
 
 

 
20.3. 

otázky z učebnice  
Teams nebo písemně do schránky školy 

 
SP 
Salvetrová 
 

 
Způsoby hledání zaměstnání str. 61, poznámky do 
sešitu + napsat a odeslat životopis 
 

 
do 
20.3. 

Office365 

 
OV 
Karhanová 

 
Typy států – zopakovat podle sešitu  
  
Státní a národní symboly (opakování ze 6. 
ročníku) – zpracovat na papír A4 (rozlišit 
státní a národní symboly, přehled symbolů, 

 
do 
20.3.  
  
do 
27.3. 

odevzdáš po příchodu do školy 

mailto:federova@maszskt.cz


obrázky, …) 
 
TP 
Zahradník 

  
Narýsovat výkresy výrobků  
 

 
do 
27.3. 

kontrola/odevzdání až ve škole 

  

Třída: 9.B      16. 3.-27. 3. 2020 

Matematika 
Kuchynková 

Kvadratická funkce – uč. str. 31-35 
(zápisky – viz příloha 
zadání  Teams)Vypracovat cv. 32/2, 
32/3 a 33/4 do školních sešitůZopakuj 
řešení slovních úloh z 1.pol.,PS str. 
224 (vypracují ti, kdo dělají přijímačky, 
ostatní nemusí)Alfbook 
(ucimesehrave.cz) – zadané cvičení  

Podobnost – uč. str. 44-55 (zápisky – 
v zelených rámečcích) 

PS str. 52,53 a 54Alfbook 
(ucimesehrave.cz) – zadané cvičení 

! bude test – 24.3. 9:00 (on-line) 
 

 

Co se týká přijímaček, tak budeme zadávat 

i testy na vypracování. 

Doporučuji všem sledovat ČT2 v út a čt od 

14:00 - pořad pro ty, které čekají 

přijímačky ... 

18.3. 

  

20.3   

20.3. 

  

 

20.3. 
 
 

25.3. 

  

27.3. 

 

 

Teams/mail 

 Teams/Mail 

 Teams/Mail 

 

 PC 
 
 

Teams/mail 

  

Teams/Mail 

PC 
 

Český jazyk 
Karhanová 
 

MLUVNICE -  1. Naučit se zpaměti 
slovesné třídy a vzory. 
                       2. Písemně na 
papír vypracuj cvičení 2/ strana 63             

z učebnice. 
                       3. Zopakuj si z pouček 
všechno učivo o základních větných 
členech, písemně na papír 76/1a, opiš 

a vyznač  ZSD 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA -   1. Přečti si 
z čítanky ze strany 99-104 vše                        
o Osvobozeném divadle  
                                           2. Připrav 
si na papír odpovědi na otázky 

(úkoly)  v rámečku na straně 101. 
                                           3. Vyber si 
jednu z písní OD a zkus napsat na 
papír její hlavní myšlenky (téma). 

 
SLOH – na papír formátu A4 vypracuj 
výklad na zvolené téma (na základě naší 
domluvy)  
 
Co se týká přijímaček, budu zadávat i testy 

na vypracování. 

Doporučuji všem sledovat ČT2 v út a čt od 

14:00 - pořad pro ty, které čekají 

přijímačky ... 

 

do 20.3. 
 
do 20.3. 
 
 
do 27.3. 
 
 
do 27.3.  
 
 
 
 
do 27.3. 
 
 
do 27.3. 

 
 
Písemné úkoly 
mailem nebo Teams 
 
 
 
 
 
Písemné úkoly 
mailem nebo Teams 
 
 
 
 
 
! sloh neposílat!, 
odevzdáš 1. hodinu ve 
škole 

Anglický jazyk 
Žižková 

číst uč. 51 + do sešitu 50/1,3 + tabulky 
frázových sloves, WB 38/1,2 

20.3. Mailem 

Německý jazyk A 
1 
Petrová V. 

  Naučit se sl. zásobu 2. lekce 7. 
modulu,/PS 85-86/ , 
studovat, vypsat poznámky 
Stupňování  uč.72, vyplnit PS 62-63/ - 
do 23.3 
- Procvičovat PS -64-66, do sešitu 

do 30.3.  
 
Mailem 
 

http://ucimesehrave.cz/
http://ucimesehrave.cz/


napsat cv.15/72,  vytvoř a odešli text 
Mein Freund /100 Wörter/ 
 

Německý jazyk A 
2 
Federová 

Wir neu 3– Modul 6/Lekce 3 - PS 36/23 
– 2.č. překladu 
Wir neu 3– Modul 7/Lekce 2 
1) LB: s.100 – sloveso werden – 
nastudovat 
+PS: 60-61/4,5, 69/5 
2) LB: 101 – stupňování příd. jmen – 
nastudovat 
+ PS 70/27 – tabulku přepsat celou do 
šk. sešitu + 
procvičení – viz pokyny a pracovní listy 
na TEAMS 
VÝKLAD, POKYNY + PRACOVNÍ LISTY 
NA TEAMS 

22.3. 
 
 
22.3. 
 
 
 
27.3. 

 
vypracování + řešení 
cvič. v PS/LB přepsat 
do wordu 
- neposílat ofocené 
stránky stránky z PS 
nebo LB! 

Německý jazyk A 
3 
Federová 

Wir neu 3– Modul 6/Lekce 3 - PS 36/23 
– 2.č. překladu 
Wir neu 3– Modul 7/Lekce 2 
1) LB: s.100 – sloveso werden – 
nastudovat 
+PS: 60-61/4,5, 69/5 
2) LB: 101 – stupňování příd. jmen – 
nastudovat 
+ PS 70/27 – tabulku přepsat celou do 
šk. sešitu + 
procvičení – viz pokyny a pracovní listy 
na TEAMS 
VÝKLAD, POKYNY + PRACOVNÍ LISTY 
NA TEAMSmailem nebo přes Office 365 

22.3. 
 
 
22.3. 
 
 
27.3. 

vypracování + řešení 
cvič. v PS/LB přepsat 
do wordu 
- neposílat ofocené 
stránky stránky z PS 
nebo LB! 

Anglický jazyk  
Hummelová 

1. Frázová slovesa: nastudovat v PS 
s. 71 (část 4.2. Phrasal verbs) a uč.  
48/1 (zelený rámeček)  
Písemně do sešitu (celé věty) 48/1 
2. PS 38/1,2 
3. Vyjádření žádosti (request):  
nastudovat v učebnici 49/5a,b 
Would you mind…? Nevadilo by ti…? 
Can you…? Můžeš…? 
Could you…? Mohl bys…? 
4. PS s. 38 a 39 a 42/1,2,3,4 
5.Zapsat a naučit se slovíčka Unit 4/C 

 

 

Odeslat ke 
kontrole do 
27. 3. 

Mail/ Teams 

Dějepis 
Kopecký 

vypracovat prezentace historických 
osobností a poslat (nasdílet) .    
 
sledovat filmy (Milada, České století, 
Jan Palach), výpisky z učebnice do 
sešitu, s. 102-120  

do 22.3, 
 
 
do 27.3. 

 

Anglický jazyk 
Valešová 

a)      učebnice 42/2,3 – vypracovat do 

sešitu. 

b)      pracovní sešit 32/1  

c)      pracovní sešit 32/2,3,4 a 33/celá  

-          bližší informace viz Teams / 

Bakaláři 

 do 22.3 

 do 22.3.   

 do 27.3. 

 

Chemie 
Benešová 

není  v učebnici, podklady v Teams 
- 1. h: Kyslíkaté deriváty (stále platí 
zadání z minulého týdne – A4 ideálně 
vytvořená v PC - ethylenglykol, 
glycerol, fenol, éter, formaldehyd, 
aceton) – do 20.3. 
- 2. h: Kyslíkaté deriváty – karboxylové 
kyseliny (k. mravenčí, octová, 
citronová, benzoová, palmitová, 
stearová) 
- 3. h: Kyslíkaté deriváty – 
aminokyseliny, estery 
- 4. h: Opakování uhlovodíkových 
derivátů 

 Office 365 nebo mail 

Přírodopis 
Benešová 

 pročíst a vypsat stručné poznámky 
- neposílat!, sledovat Teams 

  



 
 
 
 

- 1. h: Vnější geo. děje – zvětrávání, 
činnost tekoucí vody (uč. 65 – 70) 
- 2. h: Vněší geo. děje – činnost moře, 
ledovců, větru (uč. 70 – 75) 
- V Teams zadám úkol ke zpracování! 
 

Svět práce Začít práci na ročníkové práci, 
rozpracovaný dokument odeslat do 
27.3. přes Office365. 

Do 27.3. Office 365 

Zeměpis 
Kadlecová 

Úkol č. 1- PS str. 35- doplň, pročti uč. 
str. 65-67 
téma: Pardubický kraj 
 
Projekt č. 1- vyber si jeden z krajů- 
Pardubický x Ústecký- na papír A4 
vyhledej 6 zajímavostí v daném kraji + 
4 
obrázky, fotky… .(památky, sport, 
výrobek, známá osobnost, příroda, 
NP, 
CHKO……)- můžete na obě strany. 
 
 
Úkol č.2- PS str. 36- doplň, pročti uč. 
str. 68-70 téma: Kraj Vysočina 

20.3. 
 
 
 
27.3 
 
 
 
 
 
 
27.3.  

Kontrola úkolů v PS 
proběhne 
společně ve škole (každá 
strana PS bude 
hodnocena známkou 
váhy 3). 
Projekt- odevzdáte do 
schránky, 
pokud to nebude možné, 
zakládej 
do desek, odevzdáš po 
příchodu 
do školy- (známka váhy 
4). 
 
 

Výchova ke zdraví  
Kadlecová 
 

 

Projekt č. 1- na papír A4 – téma: 
Rizikové chování- př. drogy, alkohol, 
internet, kouření, zbraně…)- vyber si 
jedno téma a zpracuj, včetně obrázků. 

1.4. Projekt- odevzdáte do 
schránky, 
pokud to nebude možné, 
zakládej do 
desek, odevzdáš po 
příchodu do 
školy- ( známka váhy 6). 

Informatika 
Kopáček  

prostudovat návody na 
práci s Office365 

20.3.2020  
 

Teams  
hodnotím praktickou 
komunikaci s vyučujícími 

Fyzika  
Kopáček  

uč.str. 124-128 - otázky z učebnice 
 

20.3.2020 Teams  
 

Občanská výchova  
Karhanová 

Typy států – zopakovat podle sešitu  
 
Státní a národní symboly (opakování 
ze 6. ročníku) – zpracovat na papír A4 
(rozlišit státní a národní symboly, 
přehled symbolů, obrázky, …)  

do 20.3.  
 
do 27.3. 

 
 
odevzdáš po příchodu do 
školy 

Technická 
praktika  
Zahradník 

Narýsovat výkresy výrobků do 27.3.  kontrola/odevzdání až 
ve škole 

 

 


