
Český jazyk 

 

Hezké odpoledne ze zábřežské karantény, 

 přidávám zadání práce na další týden…  
 

Slovesa 
Na úvod si zopakujme, jaké mluvnické kategorie určujeme u sloves: 

Osoba 

     1. – já (jednotné číslo), my (množné číslo) 

     2. – ty (jednotné číslo), vy (množné číslo) 

     3. – on, ona, ono (jednotné číslo), oni, ony, ona (množné číslo) 

Číslo  

     jednotné (Lékař okamžitě ošetřil dvě ze tří zraněných dětí.) 

     množné (Vzhledem k dvěma zásadním Petrovým chybám jsme nakonec prohráli.) 

Způsob 

     oznamovací (Vstávám každý den v 6 hodin.) 

     rozkazovací (Už to nikdy nedělej!) 

     podmiňovací 

          přítomný (Přišel bych včas.) 

          minulý (Byli bychom vám to pověděli.) 

Čas 

     minulý (Zapomněl jsem přiložit.) 

     přítomný (Každé ráno běhám.) 

     budoucí (Zítra půjdu venčit babiččina psa. Zítra vyvenčím babiččina psa.) 
 

 

 

Do školního sešitu vypracujte následující cvičení (stačí psát pouze slova k doplnění): 

uč. str. 36, cv. 1 a, b, c 

uč. str. 37, cv. 2 

uč. str. 37, cv. 3 

uč. str. 37, cv. 4 

uč. str. 38, cv. 5 

 

Pracovní sešit, str. 18, cv. 1 a, b, c 

Pracovní sešit, str. 18, cv. 2 a, b 

Pracovní sešit, str. 18, cv. 3 

Pracovní sešit, str. 19, cv. 5 

 

Výsledky 

 zadaných cvičení z učebnice i pracovního sešitu pro kontrolu jsou dostupné zde 

  

https://drive.google.com/open?id=1XmiGtR5RCG1r0_c8tfKDZnRpf-ZZx9ss


Sloh 
 

Str. 154 - Dáma na internetu 

- vypracujte do sešitu úlohy a, b 

 

Pokuste se sami napsat pravidla oblíbené a všem známé deskové hry Člověče, nezlob se, a 

to tak, aby si ji podle vašeho návodu dokázal zahrát člověk, který ji ještě nikdy nehrál. 

Výsledek pošlete na e-mail: gettin@1zsspk.cz 

 

 

Ať se vám daří…  

JG 

 

  



Matematika 

Ahoj všichni, tak jak jste zvládli poměr ? Určitě to šlo dobře, nemám pravdu? 

 

Nejprve výsledky zadaných příkladů ke zkontrolování: 

 

 
 

 

Uveď následující poměry do základního tvaru: 

630 : 140 = 9:2  1,2 : 2 = 12:20=3:5           

1,6 : 8 = 16:80=2:10=1:5 15 : 50 =3:10    
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+ příklady z učebnice str.46 :                    str 47 : 

1) 1:20     1) 5:2  3) 2:3 000 

2:5      7:5   2:100 000 

15:1      5:3 

2:3      1:2 

2) 4:1     2) 1:6 

4:5      3:10 

2:1      1:2 

5:6      6:5 
 

 

 

K daným poměrům napiš poměry převrácené: 

15 : 28  28:15   0,2 : 1,3 1,3:0,2 

65 : 48  48:65   25 : 4,5 4,5:25 

9 : 7  7:9   3.6 : 0,25 0,25:3,6 
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Napiš postupné poměry v základním tvaru: 

60 : 30 : 10 = 6:3:1  60 : 75 : 45 =4:5:3 

40 : 60 : 80 = 2:3:4  2,1 : 0,7 : 3,5 =3:1:5 

90 : 36 : 54 = 5:2:3  
7

6
:
7

9
: 

7

12
=2:3:4 

 

Spočítej do sešitu příklady z učebnice str.50 – př. 1-4 označené opakování 

1) 1:1000  2) 1:5  3) a) 9:8   4) a) 1:2 

1:4   4:1   b) 8:17       b) 1:4 

1:100   9:13   c) 8:9 

1:25   15:1   d) poměry a) a c) 
 

Pokud jste někde měli chybu, zkuste znovu spočítat. 

 

V rámci opakování jsem pro vás nachystala další procvičení zlomků: 

 

     + Zlatý test str. 36 

 

Na zopakování látky minulého týdne – řeš do sešitu: 

 

Učebnice str.48 vpravo nahoře opakování př. 1,2 a 3 (nad zlatým testem) 

                 str.51 –cvičení 1,2 



 

A pokračujeme v nové látce – zapiš do sešitu: 

 

 Dělení celku na části v daném poměru 

 

Př: Rozděl 160 cm látky na šití roušek mezi Marcelu a Evu v poměru 3 : 2.  

     Jak si látku rozdělí? 

 

Postup: Marcela dostane 3 díly   ze 160 cm 

             Eva dostane        2 díly   ze 160 cm 

Celkem dělíme látku na  5 dílů      ( 3+2=5) 

 

Tedy:    160 : 5 = 32 ( cm) ……….to je velikost 1 dílu 

 

Potom dostane : Marcela ……32 . 3 = 96 (cm) 

                            Eva ………..32 . 2 = 64 ( cm) 

Pro kontrolu sečteme                           160  - což je původní rozměr látky 

 

Odpovíme: Marcela dostane 96 cm látky a Eva 64 cm látky. 

 

 

Př: Rozděl částku 672 Kč mezi Adama, Martina a Petra v poměru 4 : 5 : 3.  

      Kolik korun každý z nich dostane? 

 

Adam   4 díly………………………………..56 . 4 = 224 (Kč) 

Martin   5 dílů………………………………..56 . 5 = 280 (Kč) 

Petr   3 díly………………………………..56 . 3 = 168 (Kč) 

Celek dělíme na    12 dílů   ( 4+5+3=12)                pro kontrolu  672 – součet jednotlivých  

           částek 

 

672 : 12 = 56 ( Kč) ……. velikost 1 dílu 

  72 

    0 

 

Dále pokračujeme výpočtem: 

 

Odpovíme: Adam dostane 224 Kč, Martin 280 Kč a Petr 168 Kč. 

 

Pochopili jste ? Tak se pusťte do příkladů z učebnice str. 48, cv. 1,2,3,4,5 ( tady je nutno si nejprve převést na 

minuty),6,7 – vše vypracuj do sešitu – pozor na zápis postupu!!! 

 

Tak to bude tento týden vše, ať se vám dobře a radostně počítá a nezapomeňte nahlásit mailem splnění zadané 

práce!!! 

 

Zdraví    Marcela Macečková a Eva Skříčková 

 

 

 

  



PŘÍRODOPIS 

 

Pro tento týden platí opakování dosavadního učiva, nezapomínejte na herbář  

Kdybyste s čímkoliv potřebovali pomoci, jsem k dispozici na mailu  

Mějte se hezky! Z. Z. 
  



Anglický jazyk – skupina paní učitelky Šteindlové 

 

Moje milá skupinko, minulý týden jsem si neuvědomila, že jsou Velikonoce a „prázdniny“ a 

poslala jsem vám úkoly pokrývající celý týden. Proto vám teď ulehčím, ať máte možnost 

vydechnout  Jediné, co po vás budu tento týden chtít, je vyplnit test na 4. lekci (najdete ho 

zde). 

Pozorně si přečti zadání. Kdybys něčemu nerozuměl, neváhej mě kontaktovat. Test mi pošli 

vyplněný do konce týdne na e-mail: steindlova@1zsspk.cz 

Test buď vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli. Pokud nemáš tiskárnu, můžeš psát odpovědi rovnou 

do e-mailu nebo do wordu. Stačí napsat: cvičení 1: 1 B (nebo doplníš slovo atd). 

Good luck and happy Easter ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4&t=19s 

 

Z minula zůstává: 

-dodělat postupně zpětně všechna chybějící cvičení v rámci opakování  

- učit se a opakovat slovíčka ze 4. lekce (4 A, B, C, D) 

- přihlásit se na stránky Oxfordu a procvičovat (v pracovním sešitě na úvodní straně mají 

heslo a návod, jak se zaregistrovat a přihlásit – heslo skryto pod černým pruhem) 

- další možnost procvičování na stránkách: www.oup.com/elt/project  

 

  

 

  

https://drive.google.com/open?id=1bS4QvK1eNBeK77_iB5Pv2QxGLOa_bsir
mailto:steindlova@1zsspk.cz
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4&t=19s
http://www.oup.com/elt/project


Anglický jazyk – skupina paní učitelky Brázdové 

 

Zdravím všechny po Velikonocích s novou náloží učiva. Doposud se mi někteří z vás vůbec neozvali. 

Žádám ty, kterých se to týká, aby tak neprodleně učinili. Je mi jasné, že učení na dálku není pro vás snadné, 

ale myslím si, že pokud se budete řídit mými pokyny, spoustu věcí a nové látky zvládnete nastudovat sami. 

Je ovšem nutné se mnou komunikovat, abych věděla, co vám jde a co ne. Stejně jako ve škole. (A pracovat 

poctivě a pravidelně!) 

Minule jsem slíbila správné odpovědi k článku „The Tailor of Swaffham“. Tady jsou: 

str.48/1b – 1 d, 2 c, 3 e, 4 a, 5 f, 6 b 

str.49/2 – 1) He had five children. 

2) Because he had a dream that he would find treasure there. 

3) Four days. 

4) Nothing happened. Nobody spoke to him. He didn‘t find anything. 

5) Two boys stole it. 

6) He didn‘t believe in dreams and he thought the tailor was silly. 

7) He dreamt he found treasure under an oak tree in Swaffham. 

8) It was under the tree in the tailor‘s garden. 

 

Pro tento kratší týden jsem pro vás nachystala staronovou látku. Jde vlastně o slovíčka, která 

víceméně znáš. 

Naučíš se (nebo zopakuješ), jak vyjádříme anglicky někdo, něco, nic, … Tato slova se objevila v 

článku. Určitě sis jich všiml při čtení a překladu. Přepiš si následující tabulku do sešitu. 
 

Složená slova se some, any, no, every: 
 

something anything nothing everything 
něco cokoli nic všechno 

somebody anybody nobody everybody 
někdo kdokoli nikdo každý 

someone anyone no one everyone 
někdo kdokoli nikdo každý 

 

Až budeš mít přepsáno, vypracuješ do sešitu cv. 4b na straně 49. 

Pro dobrovolníky je určeno cv. 5 na straně 49 – správně zaslané odpovědi ocením jedničkou. 
 

V pracovním sešitě vypracuješ str. 38/3 a 4 (jde to i bez poslechu). Příště pošlu pro kontrolu správné 

odpovědi. 

Pro zopakování a upevnění předešlého učiva posílám odkazy na pár cvičení. 
Otestuj sám sebe, jak zvládáš členy „the, a, an nebo žádný člen“ na této webové stránce: 

https://www.englishpage.com/articles/articles_10.htm 
Slovíčka „places in the city“: 

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1 
Directions (práce s plánkem):  

http://www.web-esl.com/map/map4.htm 

Mějte se dobře a očekávám zpětnou vazbu. I. Brázdová 

 

 
  

https://www.englishpage.com/articles/articles_10.htm
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1
http://www.web-esl.com/map/map4.htm


Dějepis 

Prvně bych chtěl poděkovat všem rodičům a žákům, kteří zodpovědně plní a zasílají zpět ke kontrole zadanou práci. 

Nebo se mnou alespoň komunikují přes mail. Chtěl bych zároveň poprosit ty, od kterých nemám žádné zprávy, aby 

mi zaslali práci z předcházejících týdnů. Pokyny z minulých týdnů jsou dostupné na Google disku – odkaz níže. 

 Nová látka – Gotická kultura 

o Vše je v prezentaci s názvem „Vrcholný středověk – Gotická kultura 

 Snímky v prezentaci 1–11 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE- 

 Psát do sešitu vždy to, co je barevně, nikoliv otázky (žáci znají) 

o Jedná se o učivo na stranách v učebnici 71–74 

o V rámci opakování a probírání nové látky přikládám pracovní list k vyplnění 

 Prosím o zaslání vyplněného na mail (stačí mi pouze do dokumentu ve wordu napsat 

čísla otázek a odpovědi 

 K vyplnění využijte strany v učebnici 51–56 

 Tyto pracovní listy budou také ke stažení na „Google disku“ ve složce „Pracovní 

listy“ a bude u nich datum týdne, pro který jsou určeny 

V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat mail na burysek@1zsspk.cz.  

https://drive.google.com/open?id=1d8qT_rWWzKc3XibyQgOLpR74jpR3aWE-
mailto:burysek@1zsspk.cz


Fyzika 

 

Opakování kapaliny. 

Pro opakování zhlédni videa na YouTube: 

1. Vlastnosti kapalin/1/9 Kapaliny/Fyzika/Onlineschool.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=nGheDD_ygw4 

 

 

2. Tlak a Pascalův zákon/2/9/Kapaliny/Fyzika/Onlineschool.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=EjfNKXDJ_P8 

 

 

3. Hydrostatický tlak 3/9/Kapaliny/Fyzika/Onlineschool.cz 

              https://www.youtube.com/watch?v=vqfazNeL7Eg&t=178s 

 

4. 12 Rande s Fyzikou Tlak v tekutinách a Archimédův zákon 

      https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY&t=16s 

 

5. Badatelna – 31. díl: Jak funguje Archimédův zákon 

              https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug 

 

6. Archimédův zákon 1/4/9 Kapaliny/Fyzika/Onlineschool.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=uRa_NIRoA6k&t=41s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nGheDD_ygw4
https://www.youtube.com/watch?v=EjfNKXDJ_P8
https://www.youtube.com/watch?v=vqfazNeL7Eg&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug
https://www.youtube.com/watch?v=uRa_NIRoA6k&t=41s


Zeměpis 

 

USA - hospodářství 

- přečtěte si text v učebnici na str. 41-42 

- vypracujte do školního sešitu odpovědi na otázky uvedené u sovy s číslem 12 

- koukněte na prezentaci (dostupné zde) 

 

- pracujte se slepou mapou, hledejte významná města USA (dostupné zde), 

vyzkoušejte si několikrát, pošlete screenshot nebo fotku svého nejlepšího 

výsledku na: gettin@1zsspk.cz 
 

https://drive.google.com/open?id=1kwYHwOI_A9IiziPWF7ZJLFKS5J7q-0tK
https://online.seterra.com/cs/vgp/3095?c=PYZVG

