
PŘEHLED ÚKOLŮ A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ V TERMÍNU  11.3. – 13.3.2020 

 

Třída:   1.A          11.3.-13.3.2020 

Předmět Učivo Vypracovat 

do:  

Odevzdat: 

email, PC, 

schránka 

školy 

Matematika 

 

str. 16 – 17, PL sloupec 49,50 

+barevné počítání str.6 

13.3. 

 

 

 

Český jazyk 

 

Slab. str. 104,105 – skupiny dě, tě, 

ně + slova str.66, písanka malá 

str. 16,17 

13.3.  

Prvouka 

 

str. 11, 12 13.3.  

Anglický jazyk ------------------------------------------- 13.3.  

 

 

Třída:     1.B        11.3.-13.3.2020 

Předmět Učivo Vypracovat 

do: 

Odevzdat: 

email, PC, 

schránka 

školy 

český jazyk a 

literatura 

Učíme se číst - do str. 69 

písanka č. 2 – str. 7, 8, 9 

pracovní listy 

13.3. 

 

zpráva - 

ž. knížka 

matematika 

 

pracovní sešit – do str. 17 

pracovní listy 

13.3. zpráva - 

ž. knížka 

prvouka 

 

Ferda v autoškole – str. 23 

pracovní list 

13.3. zpráva - 

ž. knížka 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plán na týden 9.3. - 13.3. 2020 

Třídní učitel: Marie Radičová                                                                            třída:   II.A 

                

Informace pro rodiče: 

17.3.  mimořádné setkání s rodiči  v učebně 1.A v 16:30. 

Učivo 

ČJ Psaní – písanka strana 12  Odevzdat vypracované do pátku 13.3. do schránky školy 

Český jazyk – opakování (69), přepis cvičení 69/1 do bloku – Odevzdat do pátku 13.3. 

do schránky školy 

Číst vlastní knihu 

M Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku do 100 (str. 4) – Odevzdat do pátku 13.3. 

do schránky školy 

Procvičovat pamětní počítání do 20 s přechodem desítky 

Plán na týden 9.3. - 13.3. 2020 

Třídní učitel: Kateřina Lacková                                                                            třída:   II.B 

                

Informace pro rodiče: 

17.3.  mimořádné setkání s rodiči  v učebně 4.A v 16:30. 

Učivo 

ČJ Psaní – písanka strana 17- 18  Odevzdat vypracované do pátku 13.3. do schránky školy 

Český jazyk – opakování (68 – 69), obojetné souhlásky (70), přepis cvičení 68/3 do 

sešitu – Odevzdat do pátku 13.3. do schránky školy 

Pracovní list – Odevzdat do pátku 13.3. do schránky školy 

Číst vlastní knihu 

M Sčítání s přechodem přes desítku do 100 (str. 6) – Odevzdat do pátku 13.3. do 

schránky školy 

Procvičovat pamětní počítání do 20 s přechodem desítky 



 

 

Třída:     3.B        11.3.-13.3.2020 

Předmět Učivo Vypracovat 

do: 

Odevzdat: 

email, PC, 

schránka 

školy 

český jazyk a 

literatura 

učebnice - str. 87, cv. 4,5, str. 88 

cv. 3, 4 

13.3. 

 

 

matematika 

 

učebnice – str. 49, cv. 3, 5, 7  

str. 50, cv. 10, 11, 12, 14, 15 

13.3.  

prvouka 

 

pracovní sešit – str. 32, cv. 19, 20 

 

13.3.  

anglický jazyk p.uč. Zahradníková -zapsat a 

naučit se slovíčka  

uč. str. 40. Procvičovat i jejich 

psaní. 

p.uč. Žižková - PS 60/2, s. 61 celá 

13.3.  

 

 



Třída: 4. A            11.3.-13.3.2020 

Český jazyk 

Zdeňka Voráčová 

uč. str. 86 – 88 na fólii a ústně 

písemně: 88/3c) 

PL 13, 14 

Pravopisné pětimin. – str. 36 

Čítanka str. 116 – 121 

  

Matematika 

Zdeňka Voráčová 

str. 50 – 53 – na papír nebo fólii 

PL – písemné dělení, 

zopakovat geometrii 

  

Přírodověda 

Zdeňka Voráčová 

uč. str. 53 – 55 

PS – str. 25 

  

Vlastivěda 

Zdeňka Voráčová 

uč. str. 16 – 17 

PS – str. 9  

+ opakovat na test 

  

Anglický jazyk 

Alena Zahradníková 

zapsat a naučit slovíčka UNIT 6 

PS 51/2, 52/2 

  

Anglický jazyk 

Olga Hummelová 

uč. str. 39 – přečíst a přeložit 

(ústně) 

PS str. 48 

  

Termín odevzdání: 

PL – 16. 3. 2020 do schránky školy v obálce 

označené třídou, jménem učitele a jménem žáka 

 

Třída: 4. B            11.3.-13.3.2020 

Český jazyk 

Jana Králová 

uč. str. 86 – 88 na fólii a ústně 

písemně: 88/3c) 

PL 13, 14 

Pravopisné pětimin. – str. 36 

Čítanka str. 116 – 121 

 

  



Matematika 

Jana Králová 

str. 50 – 53 – na papír nebo fólii 

PL – písemné dělení, 

zopakovat geometrii 

  

Přírodověda 

Jana Králová 

uč. str. 53 – 55 

PS – str. 25 

  

Vlastivěda 

Jana Králová 

uč. str. 16 – 17 

PS – str. 9  

+ opakovat na test 

  

Anglický jazyk 

Alena Zahradníková 

zapsat a naučit slovíčka UNIT 6 

PS 51/2, 52/2 

  

Anglický jazyk 

Věra Žižková 

uč. str. 41 otázky, odpovědi do 

sešitu English,  

PS 53/3, do sešitu Vocabulary 

zapsat dny v týdnu - uč. str. 42 

 

  

Termín odevzdání: 

PL – 16. 3. 2020 do schránky školy v obálce 

označené třídou, jménem učitele a jménem žáka 

třída: 5. A            11.3. -13.3.2020 

Český jazyk 

Hosnedlová S. 

uč. str. 97/růžová tabulka přečíst 

Čj PP str. 43/celá str.  

čítanka str. 156/Poušť  

číst + úkoly za textem ústně 

do  

13. 3. 

 

sešit Čj PP 

 

Matematika 

Hosnedlová S. 

uč. 32/celá str. ústně 

str. 32/4, 6, 7, 8 ústně 

str. 34/růžové tabulky ústně 

str. 34/1., 2, 3, 4, 5  

do 

13. 3. 

 

 

 

sešit M2 

Přírodověda  

Hosnedlová S. 

uč. str. 36 – 38/Tropický pás 

číst + zopakovat učivo ústně 

12. 3.   

Anglický jazyk uč. 44/2 čtení, přiřazování obr. 

uč. 45/5 písemně  

do sešit English 



Žižková V. 

Nováková M. 

PS 37/6, 38/1,2 13. 3. prac. sešit 

 

Třída: 5.B            11.3.-13.3.2020 

Matematika 

Jahl 

 

Uč. Str. 8/8 Vyřeš rovnice 

Uč. Str.9/5 Vypočti 

Uč. Str. 9/6 Vyřeš slovní úlohu 

Uč. Str. 10/ V restauraci/2 

  

 

Do 13. 3. 

 

Písemně 

mailem 

nebo 

do 

schránky 

školy 

 

Český jazyk 

Petrová 

Pravopis přídavných jmen tvrdých 

a měkkých- uč. Str. 98-99 

Vypracovat na papír: str. 99, cv.8 

a 9 

Do 13. 3. 

 

Do 13. 3. 

Ústně 

Písemně 

mailem 

nebo      

do 

schránky 

školy 

Anglický jazyk 

Valešová 

Bude řešeno elektronicky   

Anglický jazyk 

Žižková 

Uč. Str. 44/2 čtení, přiřazování 

obrázků, str. 45/5 písemně do  se-

šitu English, Pr. S. 37/6 a 38/1,2 

Do 13. 3. 

 

 

Přírodověda 

Jahl 

Do sešitu si udělej stručné 

výpisky: uč. Str. 49 – 51 –třídění 

živých organismů a nauč se je. 

Do 13. 3.  

Vlastivěda 

Jahl 

Uč. Str. 9 – Doba pobělohorská, 

přečíst a udělat stručné výpisky 

do sešitu, uč. str. 8/1 Odpověď 

písemně na prvních 5 otázek  

Do 13. 3. 

 

Do 13. 3.  

Do sešitu 

 

Písemně 

mailem 

nebo do 

schránky 

školy 

Informatika 

Kopáček 

Přihlásit se do Office365, 

Zkontrolovat doručenou poštu a 

Teams, zanechat v diskuzi k 

předmětu zprávu 

  

 



Třída: 6.A            11. 3. – 13. 3. 2020 

Ma 

Zah 

PS str 106, A-1, A-2, A-3, a-4 a A-5 13. 3.  Hotový úkol nafotit a 

foto poslat do teams 

Matematika 18A   

Čjl 

Koz 

Uč. s. 54., cv. 8 a); s. 55 – přečíst žlutý 

rámeček + udělat výpisky, cv. 1 

16. 3.  mail (word)/ A5 

schránka 

Aj 

Hum 

učebnice - přečíst str.44 a 45 

pracovní sešit  - přehled gramatiky str. 75 

(nastudovat bod 4.1 a 4.2) 

pracovní sešit 34/1,2,3 a 35/4,5,6,7 

zapsat slovíčka Unit 4/A 

16. 3.   

 

 

slovníček 

Aj 

Val 

-do sešitu vypracovat str. 37/7 

2.pohlednice; prac. sešit 30 - 31 dokončit 

(kromě 30/1); prac. sešit 32 – 33 (kromě 

33/5) 

-naučit se zbývající nepravidelná slovesa, 

tzn. oba sloupce (viz desky pracovního 

sešitu); do sešitu English přepsat celý text a 

správně doplnit minulé tvary sloves 

v závorce str. 42/1a a zapsat správné 

pořadí obrázků 42/1b (např. 1D, 2A….) 

15. 3.  Lze naskenovat nebo 

vyfotit mobilem, pak 

odeslat na mail 

valesova@maszskt.cz 

nebo přes Bakaláře – 

komens. 

Nj 

PříFed 

Modul 2/2.l. - vypsat slovní zásobu 16. 3.  slovníček 

Nj 

Pet 

PS s. 34 – 35 (doplnit cvičení) 

překlad PS s. 102 

16. 3.  mail (word)/ A5 

schránka 

Z 

Hol 

Jak vzniká vítr – uč. s. 40 – 42 

- přečíst poznámky, zápis do sešitu, 

nakreslit obrázky 

16. 3.  mail (word)/ A5 

schránka 

D 

Vac 

Řecká mytologie – víra v bohy, příběhy o 

bozích: uč. s. 83 – 108 

- vypsat na každý řádek jméno boha a 

k němu něco o něm 

16. 3.  mail (word)/ A5 

schránka 

Př 

Ben 

Měkkýši: samostatné opakování pomocí 

sešitu a uč. 58 – 62  

Kroužkovci: Mnohoštětinatci – uč. 63 – 

pročíst + vypsat stručné poznámky do 

  

mailto:valesova@maszskt.cz


sešitu  

 

Třída: 6.B            11. 3. – 13. 3. 2020 

 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ DOKDY KAM ODEVZDAT 

M  
Šauerová 

- PS 112 – 115 úlohy typu A - doplnit do 13.3. nikam 

Čjl  
Steinerová 

- Slovní druhy: uč. 50 – 54 přečíst 
- Uč. 54/8 a, b na papír 
- Čítanka str. 50 (Polednice) naučit 

do 16.3. poslat na mail nebo vložit do 
schránky školy 

Př 
Benešová 

- Měkkýši: samostatné opakování pomocí sešitu a 
uč. 58 – 62 
- Kroužkovci: Mnohoštětinatci – uč. 63 – pročíst + 
vypsat stručné poznámky do sešitu 

do 16.3. nikam (sešit)  

Z 
Holubová 

- Atmosféra, počasí – uč. 33 – 36 (pracovní list) 
- Jak vzniká vítr – uč. 40 – 42 (pročíst, poznámky, 
obrázky) 

do 16.3. nikam (sešit) 

D 
Vacková 

- Řecká mytologie: víra v bohy, příběhy o bozích – 
uč. 83 – 108 – vypsat na každý jeden řádek jméno 
boha a k němu něco o něm 

do 16.3. poslat na mail nebo vložit do 
schránky školy 

Aj 1 
Valešová 

- Procvičovat a opakovat nepravidelná slovesa – 
oba sloupce (viz desky pracovního sešitu) 

do 13.3. nikam 

Aj 2 
Jahl 

- Přečíst nahlas č. str. 48/ 4C Mut goes shopping 

- Na papír A4 napsat 8 vět, o čem příběh je 

- Dopsat do Vocabulary PS str. 83/4C Mut goes 

shopping a naučit nazpaměť 

- PS str. 37/6 přečíst Have a healthy lunch! 

- Doplň cvičení pod obr. 1 - 14 

do 13.3. poslat na mail nebo vložit do 
schránky školy 

Nj 1 
Federová 

- Modul 2/2.l. – vypsat slovní zásobu do 16.3. nikam (slovníček) 

Nj 2 
Petrová 

- PS 34 – 35 (doplň cvičení) 
- PS 102 (překlad na A5) 

do 13.3. poslat na mail nebo vložit do 
schránky školy 

 

Třída: 6.C            11.3.-13.3.2020 

Matematika 

Kuchynková 

Uč. str. 58 – 61 (dělitelnost 3) – 

zápisky (modře orámované) 

PS str. 137/14, 140/1,2 , 142/8,9 , 

145/9,10 

Alfbook – zadané cvičení 

13.3. 

 

13.3. 

 

13.3. 

 

 

Mailem/schránkou 

 

PC 



Český jazyk 

Valešová 

Vyhledej a označ ve větách všechny 

známé větné členy Po, Př, Pt, Pu 

(Pum, Puč, Puz) a Pk (Pks, Pkn) – 

zasláno přes Komens 

13.3. Mailem/schránkou 

Anglický jazyk 

Hummelová 

pracovní sešit str. 34 a 35 

zapsat slovíčka Unit 4/A 

13.3. 

13.3. 

 

Anglický jazyk 

Valešová 

PS str. 30-31 dodělat, naučit se 

zbývající nepravidelná slovesa 

PS str. 32/1, 2, 3, 4 a 33/6 a I can…  

13.3. 

13.3. 

13.3. 

Mailem/schránkou 

 

Mailem/schránkou 

Německý jazyk 

Petrová V. 

PS str. 34-35 vyplň 

PS str. 102 – překlad  

 

13.3. 

 

Mailem/schránkou 

Německý jazyk 

Příbková Federová 

Modul 2/2.l .- vypsat slovní zásobu 13.3. slovníček 

Přírodopis 

Benešová 

Měkkýši: samostatné opakování 

pomocí sešitu a uč. 58 – 62 

Kroužkovci: Mnohoštětinatci – uč. 63 

– pročíst + vypsat stručné poznámky 

do sešitu 

13.3.  

Zeměpis 

Holubová 

-   

Dějepis 

Petrová V. 

Uč. Str. 86-87, Vypiš: kmeny, které 

osídlily Řecko (mapa 88), Homér – 

osobnost+dílo. 

Opakuji řecké náboženství 

13.3.  

Základy techniky 

Zahradník 

-   

Výtvarná výchova 

Johánková 

-   

Hudební výchova 

Johánková 

-   

Občanská výchova 

Karhanová 

-   

 

 



Třída: 7.A            11.3.-13.3.2020 

Matematika 

Šauerová 

procvičování % - doplnit do prac 

sešitu neřešené příklady typu A : 

PS str.208-220 

13.3.  

 

Český jazyk 

Kozlíková  

učebnice s. 16 - 17 - přečíst žlutý 

rámeček + udělat výpisky; s. 17, 

cv. 2 a) b) 

- mail (word)/schránka A5 do 16. 

3.  

již zadaný DÚ z literatury - mail 

(foto)/schránka do 13. 3.  

13.3.  

Dějepis 

Mertlová 

Jagellonci na českém trůně, s. 94-

96 – číst v učebnici, s. 98-99 

Renesance, číst v učebnici, další 

úkoly budou upřesněny 

elektronicky 

16.3.  

Přírodopis 

Benešová 

- Kořen + Stonek: opakování se 

sešitem a uč. 68 - 71 

- Stonek: přečíst a do sešitu 

vypsat přeměny stonku - uč. 71 

- List: uč. 72 - 73 - pročíst, do 

sešitu vypsat funkce + udělat 

nákresy (postavení listů na 

stonku, vnější stavba listu, 3 př. 

listů jednoduchých a 3 př. listů 

složených) 

 nikam nic neodevzdávat 

Příprava pokrmů 

Zahradníková 

skupina P1 do pátku 13. 3.: 

Poslat recepty podle zadání z 

minulé hodiny (ofotit ze sešitu a 

poslat - mail, Office 365). 

13.3.  

Fyzika 

Kuchynková 

Uč. str. 98  - přečíst, zápisky 
(tučně – do sešitu) 

PS str. 26, 27 (po vypracování 
ofotit a poslat mailem - Teams) 

Alfbook – zadaný úkol 

13.3. 

 

13.3. 

 

13.3. 

 

 

Mailem/schránkou 

 

PC  

NJ A2 

Federová 

prac. s. – 87/7, 88/8, 89/10, 

90/11 

16.3. milena.federova@seznam.cz, 

příloha elektronicky word 

mailto:milena.federova@seznam.cz


NJ A1 

V. Petrová 

Mein Tag – ústně opakuj, 

písemně 15 vět mein Tag 

13. 3.  Papír A5/maiem, schránka 

AJ A2 

Jahl 

Uč. str. 44 / 4A Our trip to London 

-cv. 1, obrázek 1 / Buckingham 

Palace 

Text hlasitě přečíst, přepsat celý 

na papír A4, potom celý přeložit 

do češtiny. 

- dopsat do Vocabulary Pr. s. str. 

83/D Kids a naučit nazpaměť 

- Pr. s. str. 41/3 Přečíst a doplnit / 

1 - 10 / 

  

AJA1 

Kopecký 

Napsat slovíčka z celé lekce U5 

Pracovní sešit – doplnit cvičení s. 

36, 37 

Učebnice – přečíst a přeložit si 

text na s. 48 

27.3. 

16. 3. 

 

16. 3.  

 

Ov 

Kopecký 

Bude upřesněno elektronicky   

 

 

Třída: 7.B            11.3.-13.3.2020 

Matematika 

Kuchynková 

Uč. str. (dělitelnost 3,9) - zápisky 

PS str.  ,  

Alfbook – 2 zadané úkoly 

13.3. 

13.3. 

13.3. 

 

Mailem 

PC 

Český jazyk 

Steinerová 

Mluvnice: str.21-25 přečíst 

Na papír A5 str.22/5,6  

Čítanka – přečíst str.56-60, 

poznámky do sešitu  B.Hrabal 

str.60 

13.3. Mailem – příloha Word, nebo 

schránka školy 

 

Anglický jazyk 

A1 

Žižková  

PS 43/4,5 

Zapsat slovíčka UNIT 5, celou 

str.83 

13.3.  

Německý jazyk  

A1 

učebnice 113/10 – Mein 

Wochenplan – rozepsat na každý 

13.3. elektronicky, příloha Word 



Federová den (věty) 

Německý jazyk 

A2 Petrová 

Opakuj Mein Tagesprogramm, 

Písemně 15 vět Můj den 

13.3. Mail ,nebo schránka školy 

Fyzika 

Kuchynková 

 

Uč. str. 98  - přečíst, zápisky 
(tučně – do sešitu) 

PS str. 26, 27 (po vypracování 
ofotit a poslat mailem - Teams) 

Alfbook – zadaný úkol 

13.3. Mailem/schránkou 

 

Přírodopis 

Benešová 

Kořen + Stonek: opakování se 

sešitem a uč. 68 - 71 

- Stonek: přečíst a do sešitu 

vypsat přeměny stonku - uč. 71 

- List: uč. 72 - 73 - pročíst, do 

sešitu vypsat funkce + udělat 

nákresy (postavení listů na 

stonku, vnější stavba listu, 3 př. 

listů jednoduchých a 3 př. listů 

složených) 

13.3. Neodevzdávat 

 Ov Bude zadáno příští týden   

Z 

Holubová 

Jižní Amerika – str 50-54 – přečíst, 
stručné poznámky 

  

Anglický jazyk 

A2 

Valešová 

Progress Check lekce 3, učebnice 
str. 42/1a – celý text přepsat do 
sešitu English 

15.3. Naskenovat, nebo vyfotit, poslat 

mail, nebo komens 

Dějepis  Přečíst uč. 94-95, 98-99, další 
detaily půjdou přes Komens 

  

 
 

Třída: 8.A            11.3.-13.3.2020 

Matematika 

Zahradník 

PS str. 127 A-36, str. 

128 A-37, str. 130 A-1 

až str. 131 A-9  

13.3. 

 

  

Hotový úkol 

nafotit a foto 

poslat do teams 

Matematika 16A 

Český jazyk 

Karhanová 

uč. ML 19/3a – napiš, 

vyhledej číslovky a 

příslovce, LV číst s. 35 

16.3. karhanova@maszskt.cz mailem 



– 39, do sešitu výpisky 

z drobného textu s. 35 

Německý 

jazyk 

Federová 

prac. s. 81/20,21, 

82/22,23 

16.3. mail: 

milena.federova@seznam.cz 

elektronicky, 

příloha word 

Dějepis 

Petrová V. 

uč. 90 -91 – Rusko, 

Japonsko – přečíst, 

vypsat + Přehled 

kolonií jednotlivých 

států 

16.3.  mailem 

Anglický jazyk 

Žižková 

uč. 48/1b – tabulku do 

sešitu přepsat + český 

význam, WB 38/1,2,3 

16.3. zizkova@maszskt.cz mailem zaslat 

Story in sounds 

Chemie 

Piňosová 

opakování názvosloví 

kyslíkatých kyselin ze 

sešitu, číst uč. 42 – 43, 

do sešitu vypsat 

poznámky o kys. 

siřičité, chlorné a 

uhličité 

16.3. příští týden úkoly v Teams  

Fyzika 

Kuchynková 

 

Uč. str. 109-111 - 
přečíst, zápisky (žlutý 
rámeček – do sešitu) 

PS str. 31 (po 
vypracování ofotit a 
poslat mailem - 
Teams) 

Alfbook – zadaný úkol 

 

13.3.  Mailem/schránkou 

  

PC 

 

Přírodopis 

Benešová 

Dýchací soustava: 

samostatně opakovat 

podle sešitu a uč. 74 - 

77 

- Trávicí soustava: uč. 

78 - 80 - pročíst, 

vypsat poznámky 

(stavba TS a důležité 

pojmy) 

 

16.3.   

 



Třída: 8.B            11.3.-13.3.2020 

Matematika 

Zahradník 

PS str. 127 A-36, str. 128 A-37, str. 

130 A-1 až str. 131 A-9  do 13.3. 

Hotový úkol nafotit a foto poslat 

do teams Matematika 16B. 

13.3. 

13.3. 

13.3. 

 

 

Český jazyk 

Johánková 

Mluvnice: str.130/4 – grafy 

souvětí na papír 

13.3. Mailem – příloha Word, 

nebo schránka školy 

Anglický jazyk 

A1 

Zahradníková 

AJ - uč. str. 46 - přečíst, přeložit, 

odpovědět na otázky cv. 1 - do 

sešitu English. 

Nastudovat gramatiku PS str. 78 - 

část 4.2, 4.3 

PS 36/1, 2 (2a poslech je na CD 

vloženém v PS - všichni mají) 

 

13.3.  

Německý jazyk  

Federová 

Prac. Sešit 81/20,21, 82/22,23 13.3. Poslat na 

milena.federovaeznam.cz 

Přírodopis 

Benešová 

 (do 16.3., nikam nic 

neodevzdávat) 

- Dýchací soustava: samostatně 

opakovat podle sešitu a uč. 74 - 

77 

- Trávicí soustava: uč. 78 - 80 - 

pročíst, vypsat poznámky (stavba 

TS a důležité pojmy) 

13.3.  

Fyzika 

Kuchynková 

 

Uč. str. 109-111 - přečíst, zápisky 
(žlutý rámečaek – do sešitu) 

PS str. 31 (po vypracování ofotit a 
poslat mailem - Teams) 

Alfbook – zadaný úkol 

 

13.3. Mailem/schránkou 

 

Svět práce Učeb. 53 – poznámky do sešitu   

Chemie 

 

 

 

Učebnice 42 – 43, napsat 
poznámky do sešitu kyselina 
siřičitá, chlorná a uhličitá 

 

Četba v učebnici (zatím bez 

  



Dějepis 

 

 

 

 

výpisků) s. 76-77, s. 82-85. 

Domácí práce na prezentacích o 

historických osobnostech (ti kdo 

je ještě neměli). 

 
Třída: 8.C            11.3.-13.3.2020 

Dějepis 

p. uč. Kopecký 

Četba v učebnici (zatím bez výpisků) s. 76-77, s. 

82-85. Domácí práce na prezentacích o 

historických osobnostech (ti kdo je ještě neměli). 

 

Fyzika 

p. uč. Vágnerová 

uč. str. 166-169: přečíst, vypsat poznámky; prac. 

sešit: str. 48, 49; poslat 

mailem vagnerova@maszskt.cz nebo nahrát do 

Teamsů ve skupině Fyzika 8.C výsledky úkolů 

49/1, 2, 3.. 

Zaslat 

vypracované do 

15. 3. Bude 

oznámkováno. 

Přírodopis 

p. uč. Benešová 

- Dýchací soustava: samostatně opakovat podle 

sešitu a uč. 74 - 77 

- Trávicí soustava: uč. 78 - 80 - pročíst, vypsat 

poznámky (stavba TS a důležité pojmy) 

 

Vypracovat do 

16. 3. 

Nikam nic 

neodevzdávat. 

 

Český jazyk 

p. uč. Johánková 

učebnice 130/4 – grafy souvětí – neopisovat text – 

jen do grafu označit druhy vedl. vět a poměry 

(celé cvičení) 

čítanka – do konce března přečíst K. Čapka – 

Povídky z jedné kapsy nebo V. Hugo – Zvoník od 

Matky Boží 

 

Německý jazyk 

p. uč. Václava 

Petrová 

perfektum nepravidelných sloves – str. 107 

napsat a naučit10 vět Mein Tag – gestern (co jsem 

včera dělal) – 29.2 – A5 

 

Anglický jazyk 

p. uč. 

Hummelová 

-zapsat a naučit slova Unit4/B 

-přečíst a přeložit text v uč. str. 46 a projít také str. 

47 

-v pracovním sešitě nastudovat gramatiku na str. 

78/část 4.2 a 4.3 

-v pracovním sešitě vypracovat 35/5 a vše na str. 

36 a 37 

Vypracované úkoly ofotit (stačí mobilem) nebo 

Zaslat 

vypracované do 

16. 3. 



naskenovat a zaslat na můj školní mail 

hummelova@maszskt.cz. 

Matematika 

p. uč. Šauerová 

 

- mají to od včerejška na Bakal., jako úlohy  - 
řešit úlohy typu A PS str. 117,118,126 a 128 

 

 

Chemie 

p. uč. Piňosová 

Opakování názvosloví kyslíkatých kyselin ze sešitu 

a pročíst učebnici str. 42-43 a vypsat poznámky o 

kys. siřičité, kys. uhličité a kys. chlorné do sešitu. 

Toto je práce na tento týden. 

Příští týden budou úkoly v TEAMsu 

 

 

Třída: 9.A            11.3.-13.3.2020 

Předmět 

Vyučující 

Úkoly: Termín 

vypracování:  

Forma kontroly: 

Chemie 

Benešová 

Halogenderiváty a dusíkaté 

deriváty: opakovat samostatně 

- Kyslíkaté deriváty: SP - na 

internetu vyhledat a zapsat 

obecné informace o kyslíkatých 

derivátech + vypracovat A4, kde 

budou základní informace 

(vlastnosti látky, bezpečnost, 

využití, zajímavosti, ...) doplněné 

o obrázky o následujících látkách: 

ethylenglykol, glycerol, fenol, 

éter, formaldehyd, aceton 

 

do: 20. 3. Teams Office365 

 

Nebo 

 

mailem 

Matematika 

Kuchynková 

Uč. str. (dělitelnost 3,9) - zápisky 

PS str.  ,  

Alfbook – 2 zadané úkoly 

13.3. 

13.3. 

13.3. 

Mailem 

PC 

 

Anglický jazyk 

Valešová 

 

 

 

prac. sešit 30/1, 2, 4 a 31/5, 6 

využít čas na přípravu projektu 

do 15.3. Naskenovat nebo 

nafotit a poslat 

mailem p. učitelce 



 

Přírodopis 

Benešová 

- Vnitřní geo. děje: opakovat uč. 

40 - 53 (LD, zemětřesení, sopečná 

činnost) 

- Tektonika a orogeneze: uč. 60 - 

61 - pročíst, vypsat poznámky do 

sešitu, udělat nákresy vrás a 

zlomů = 10 náčrtků 

 

Do 16. 3.   

Anglický jazyk 

Hummelová 

 

pracovní sešit 36/2, 3, 4 a 37/5 

zapsat slovíčka Unit 4/B 

 

Do 13. 3.  

Český jazyk 

Karhanová 

 

ML- uč. str. 62 - 63 přečíst 

rámečky, opsat do pouček 

přehled tříd a vzorů, písemně 

63/1a 

Do 13. 3. Mailem paní učitelce 

Dějepis 

Kopecký 

Práce na prezentacích o 

historických osobnostech (kdo je 

ještě neměl), opakování v sešitě 

Protektorát Čechy a Morava) - 

test bude první hodinu dějepisu 

po návratu, četba v učebnici s. 

102-105 (zatím bez výpisek) 

Do 13. 3.   

Německý jazyk 

A3 A2, 

Federová 

Mein Zimmer – popis (kdo dosud 

neodevzdal) 

prac. sešit 35/23 

Do 16. 3. mail: 

milena.federova@sez 

nam.cz 

Německý jazyk 

V. Petrová 

PS str. 60 – 61 vyplnit 

napsat 10 vět meine Pläne 2030 

Do 13. 3  

Informatika 

Kopáček 

Přihlásit se do Office365, 

Zkontrolovat doručenou poštu a 

Teams, zanechat v diskuzi k 

předmětu zprávu 

 Mailem, PC 

 
Třída: 9.B      11.3.-13.3.2020 

Matematika 

Kuchynková 

Uč. 1 Lineární funkce v teorii a 
praxi - přečíst celou kapitolu 

PS str. 221, 222 (po vypracování 
ofotit a poslat mailem - Teams) 

13.3. 

  

13.3. 

Mailem/schránkou 

  

 



Alfbook – zadaný úkol 

 

  

13.3. 

 

 

PC 

 

Český jazyk 

Karhanová 

 

Ml – uč. str. 62 -63 – tabulky, 

opsat do pouček přehled tříd a 

vzorů, 

písemně 63/1a 

Lv – přečíst čít. str.96 - 98 

16.3. 

 

 

16.3. 

16.3. 

 

 

 

Mailem/schránkou 

 

Anglický jazyk 

Žižková 

PS 38/3,4 

      39/5,6 

16.3. 

16.3. 

 

Německý jazyk 

A 1 

Petrová V. 

PS 60 – 61 vyplň 

Napiš 10 vět(bud. čas) Meine 

Pläne 2030  

16.3. 

 

16.3. 

 

 

Mailem/schránkou 

 

Německý jazyk 

A 2 

Federová 

Mein Zimmer – popis (kdo dosud 

neodevzdal) 

prac. sešit 35/23 

16.3. mail: 

milena.federova@sezn

am.cz 

elektronicky, příloha 

word 

Německý jazyk 

A 3 

Federová 

Mein Zimmer – popis (kdo dosud 

neodevzdal) 

prac. sešit 35/23 

16.3. mail: 

milena.federova@sezn

am.cz 

elektronicky, příloha 

word 

Anglický jazyk  

Hummelová 

PS 36/2,3,4 

      37/5 

zapsat slovíčka Unit 4/B 

 
 

16.3.  

Dějepis 

Kopecký 

Práce na prezentacích o 

historických osobnostech (kdo je 

ještě neměl), opakování v sešitě 

Protektorát Čechy a Morava) - 

test bude první hodinu dějepisu 

po návratu, četba v učebnici s. 

102-105 (zatím bez výpisek) 

  

mailto:milena.federova@seznam.cz
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Anglický jazyk 

Valešová 

1) prac. sešit 30/1, 2, 4 a 
31/5, 6 

2) využít čas na přípravu 
projektu 

15.3. Mailem 

Chemie 

Benešová 

Halogenderiváty a dusíkaté 

deriváty: opakovat samostatně 

- Kyslíkaté deriváty: SP - na 

internetu vyhledat a zapsat 

obecné informace o kyslíkatých 

derivátech + vypracovat A4, kde 

budou základní informace 

(vlastnosti látky, bezpečnost, 

využití, zajímavosti, ...) doplněné 

o obrázky o následujících látkách: 

ethylenglykol, glycerol, fenol, 

éter, formaldehyd, aceton 

20.3. Mailem 

Přírodopis 

Benešová 

 

 

 

 

Vnitřní geo. děje: opakovat uč. 40 

- 53 (LD, zemětřesení, sopečná 

činnost) 

- Tektonika a orogeneze: uč. 60 - 

61 - pročíst, vypsat poznámky do 

sešitu, udělat nákresy vrás a 

zlomů = 10 náčrtků 

16.3.  

Svět práce SP- učebnice str.65, Pohovor u 

zaměstnavatele – připravit si na 

předvedení v budoucí hodině 

  

Informatika 

 

Kopáček 

Přihlásit se do Office365, 

Zkontrolovat doručenou poštu a 

Teams, zanechat v diskuzi k 

předmětu zprávu 

 Mailem, PC 

 


