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ČESKÝ  JAZYK 

 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ČTVRTEK 2. 4. 2020 

 

I. kontrola cvičení (zadáno v úterý 31. 3.) 

 

uč. str. 41/cv. 2 (písemně do sešitu) 

nedělní oběd, objednávka uzenin, průjezd do dvora, hvězdná obloha, výběh pro zebry, 

objektiv, oběma, pěšina, pověsti, skvělý projev, objednal, vjelo, objem, zavětřila, 

objekt, sjel, napětí, důvěřoval, svět, obětní, běloveská, objev, proběhl, ověnčen, větný, 

zpěv, věž  

 

II. Nové zadání 

1. uč. str. 41/3 písemně do sešitu 

2. Větné rozbory 
Graficky označte a určete jednotlivé větné členy: 

Elektrická žárovka jasně osvětlovala místnost.  

Cizinci se dívali z rozhledny na Prahu.  

Suché větve stromu se zlámaly. 

3. uč. str. 58/ 17, 18, 19, 20 

4. PS str. 37/cv. 7 

 

 ANGLICKÝ  JAZYK 

Anglický jazyk – (Panošová) 2. 4. 2020 

PS s. 42/1, 2, 3  

Prostuduj slovíčka 5A (PS s. 76), nezapomeň si neznámá slovíčka vypsat. 

Ful.: PS 46/1-5 
Listening: V úterý jste pracovali tvrdě, dnes je vaším úkolem shlédnout (a vybrat 
nejlepší ) Peppa Pig´s Easter. Pošlete mi název dvou (podle vás)  nejlepších dílů, 
doporučím je ostatním! Posílejte mi  do neděle 5.4. názvy jednotlivých dílů(můžete s 
odkazem a minutáží) na fulinova.perina@seznam.cz. 
 



 

DĚJEPIS 

Sjednocení (vznik) Itálie a Německa 

Uč.str.96-97 

1. Významní muži, kteří se podíleli na sjednocení Itálie. 

2. Kdy došlo ke sjednocení it. království(dvě data)? 

3. Významní muži, kteří se podíleli na sjednocení Německa. 

4. Co o sjednocení prohlásil (a jak se jmenoval) německý kancléř? 

5. Kdy došlo ke sjednocení Německa? 

6. Co je tzv. „sjednocení shora“ a „zdola“? Jakým způsobem byly N. a It. sjednoceny?  

 

Rusko v polovině 19.stol 

Uč.str.100 (vypracuj první čtyři zelené trojúhelníčky; piš i otázku) 

 
ÚKOL NA ZNÁMKU PRO VŠECHNY:  v mailu osmabe.perina@seznam.cz (heslo: MINOtaurus2020) 

najdeš seznam probraných otázek. Vypracuj(najdi si v sešitě) a odešli na fulinova.perina@seznam.cz 

do pondělka 6.4. POUZE tu, u které je tvé jméno. Tvoje odpověď bude sloužit jako studijní podklad 

všem tvým spolužákům. Odpovídáš za kvalitu, krátce, stručně, smysluplně. Nejanči, učebnice stačí! 

Nezapomeň také do soboty 4.4. poslat fotku sešitu s vypracovanou prací – poslední tři témata: 
Průmyslová rev., Západoevropské velmoci, České země v 2.polovině 19.stol. 
na fulinova.perina@seznam.cz. (Dnešní „Sjednocení“ a „Rusko“ být nemusí.) 

 

PŘÍRODOPIS 

1) Přečti si text na str.54,55: Žlázy s vnitřním vyměšováním včetně okrajů. 

2) Do sešitu zapiš „Shrnutí“ str.55, v poslední větě vypiš žlázy pod sebe a k nim jejich 

hormony a účinky. 

3) Písemně vypracuj úkol na okraji str.54 dole. V učebnici chemie hledej v drobném 

textu na str.34. Zapiš si slovy název sloučeniny obsahující jod, kterou najdeš na obalu 

kuchyňské soli, a zkus sestavit její vzorec. Která žláza potřebuje ke správné funkci 

jod? 

4) Podívej se na video (nenech se odradit některými složitějšími názvy, my si vystačíme 

s těmi, které jsou v učebnici). Kdo dá přednost jednoduššímu výkladu, doporučuji Byl 

jednou jeden život – zadej Hormony. 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc 

 

FYZIKA 

Do sešitu si napište: 
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Obvod 

Vnější částí obvodu rozumíme vše, co je připojeno mezi póly zdroje: vodiče, žárovky, další 

spotřebiče a součástky obvodu. Proud v uzavřeném obvodu prochází i vnitřkem zdroje, ale 

tam musí mít opačný směr, tj. od – k +. 

Elektrický proud – měření 

Uč. str. 125-127, pracujte do sešitu: 

1. Elektrický proud, kterým se zabýváme, má stálý směr a stálou velikost, nazývá se 

STEJNOSMĚRNÝ elektrický proud. 

2. Nakreslete si schematickou značku ampérmetru 

3. Nakreslete si zapojení ampérmetru do obvodu ze str. 127/obr. 2.37 

4. Vyhledejte si v textu značku elektrického proudu jako fyzikální veličiny a zapište si 

základní i menší jednotky elektrického proudu. 

5. https://www.youtube.com/watch?v=8VMKCqwX01k – jednoduchá ukázka. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8VMKCqwX01k

