
Plán náhradní výuky v týdnu od 30. 3. do 8. 4. 2020 

Procvičování na webových stránkách: 

www.onlinecviceni.cz 
www.okhelp.cz 
www.umimematiku.cz 
www.umimecesky.cz 
https://khanovaskola.cz/ 
http://anglina.unas.cz/easy-english/ 

6. A 

Český jazyk  Napiš slovní druhy učebnice str. 48. 
 Napiš vyjmenovaná slova b – z. 
 Napiš 10 vět shody podmětu s přísudkem.  
 Příklady v učebnici str. 25 cv. g1 - i v těchto větách rovně podtrhnout podměty a 

vlnovkou přísudky. 
Literatura 
 Číst knihu (mimočítanková četba). 
 Procvičovat hlasité čtení.  
 Učebnice str. 93 - 103 

Anglický jazyk  projít gramatiku a procvičit učivo ve cvičeních (snadná úroveň): 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-present-simple 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zakladni-slovesa 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-pohybova-slovesa 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-rodina-vztahy 
https://www.umimeanglicky.cz/anglicka-slovicka-osobni-udaje 

Matematika  Učebnice str.: 
 54/2,3,4 
 58/1-9 
 61/1 
 74-75 
 76/ fialový rámeček 
 78/7,8,9,10 
 80/1 
Opakování staré látky od začátku školního roku: 
 Učebnice str. 29,33,34,35,40,46,47,78,80,84- 86,89,95 

Fyzika  vytvořit referát: 
1) Andreas Celsius   
2) Isaac Newton 

Dějepis Písemný test do sešitu: 
1) Která významná díla vznikla ve starověkém Řecku? 
2) Které dramatické žánry vznikly ve starověkém Řecku? 
3) Které vědy ve st. Řecku vznikly a které se rozvíjely? 
4) Objasni pojem helénistická kultura. 

Zeměpis Doplň Pracovní sešit. 
Písemný test do sešitu: 
1) Jak vyniká vítr? 
2) Co je podnebí (klima)? 
3) Vypiš podnebné pásy. 
4) Co je hydrosféra? 
5) Kde je obsaženo nejvíce vody na Zemi? 
6) Jak dělíme pevninskou vodu? 

Přírodopis  www.youtube.com/results?search_query=houby+a+les 
 Učebnice str. 30-32 číst – opakování. 
 Pracovní sešit str.25/cv. 1 - opakování, Pracovní sešit str.26/cv. 3 - opakování. 
 Vypracovat test č. 1 – opakování – založit do desek. 

Občanská 
výchova 

 opakování 

RčD  číst domácí úkol 



7. A 

 
Český jazyk  souvětí do str. 79 

 opakovat minulou látku 
 vyjmenovaná slova 

Anglický jazyk  The Body strana 94 – 103 
      opakování časů (minulý, přítomný, budoucí) + čtení textů a překlad: 

Matematika  Racionální čísla, příklady do sešitu:  
 strana 79/4; 81/1; 82/1; 84/2 – bude kontrolováno a známkováno 
 str. 85 Poměr přímá a nepřímá úměrnost – vypiš do sešitu zelené rámečky 
 str. 85 - 86 
Geometrie - čtyřúhelníky, lichoběžníky: přečíst strana 60 - 66  

Fyzika Najdi v učebnici tři Newtonovy pohybové zákony: 
 napiš jejich znění do sešitu   
 uveď alespoň jeden příklad ke každému z nich 

Dějepis Písemný test do sešitu: 
1) Co víš o vládnutí Karla IV? Čím se zapsal do dějin svaté říše římské? 
2) Jak pečoval Karel IV o Prahu? Co z období jeho vlády přetrvalo do současnosti? 
3) Jaký význam měl dokument Zlatá bula sicilská? 

Zeměpis Písemný test do sešitu: 
1) Vypiš 7 oblastí ASIE podle tradičního dělení. 
2) Vypiš státy Blízkého východu. 
3) Na území kterých států leží Mrtvé moře? 

Přírodopis Doplň Pracovní sešit. 
Písemný test do sešitu: 
1) Z čeho se skládá tělo (orgány) krytosemenných rostlin? 
2) Co je kořen a napiš jeho funkce. 
3) Co je stonek a napiš jeho funkce. 
4) Co je list a napiš jeho funkce. 

Občanská 
výchova 

 Lidská práva - referát 

Konverzace Aj  Učebnice AJ - čtěte konverzační témata a volně překládejte 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. B 

 
Český jazyk  vyjmenovaná slova, doplňování i -y,  

 podstatná jména - určování rodu a čísla 
 najít si a pročíst si pády 
 vzory podstatných jmen 
 přečíst libovolnou pohádkovou knihu 

Anglický jazyk  Vytiskněte pracovní list (z webu školy), doplňte, ofoťte a odešlete na uvedený 
email.  Jestliže nemáte doma tiskárnu, napište domácí úkol na počítači a odešlete 
na email: burkova.zsvok@gmail.com 

Matematika   Násobení dvojciferným číslem 
 Sčítání a odečítání do 1 000 000 
 Procvičovat násobilku a dělení se zbytkem 

Fyzika Najdi v učebnici tři Newtonovy pohybové zákony: 
 napiš jejich znění do sešitu   
 uveď alespoň jeden příklad ke každému z nich 

Dějepis  Mistr Jan Hus 
 O životě ve městě  

Zeměpis Doplň Pracovní sešit. 
Písemný test do sešitu: 
1) Vypiš 7 oblastí ASIE podle tradičního dělení. 
2) Vypiš státy Blízkého východu. 
3) Na území kterých států leží Mrtvé moře? 

Přírodopis Doplň Pracovní sešit. 
Písemný test do sešitu: 
1) Z čeho se skládá tělo (orgány) krytosemenných rostlin? 
2) Co je kořen a napiš jeho funkce. 
3) Co je stonek a napiš jeho funkce. 
4) Co je list a napiš jeho funkce. 

Občanská 
výchova 

 Opakování 

Konverzace Aj  Vytiskněte pracovní list (z webu školy), doplňte, ofoťte a odešlete na uvedený 
email.  Jestliže nemáte doma tiskárnu, napište domácí úkol na počítači a odešlete 
na email: burkova.zsvok@gmail.com 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. A 

Český jazyk Mluvnice:  
 Napsat slovní druhy + příklad 
 Podstatná jména - škola 
 Opsat vyjmenovaná slova b – z  (str. 66 - 86) 
 Vypsat základní a rozvíjející větné členy 
 pracovní sešit do str. 29 - doplnit. 

Literatura: 
 Číst knihu (mimočítanková četba). 
 Procvičovat hlasité čtení. 
 Učebnice literatury str. 75. 

Anglický jazyk  projít gramatiku a procvičit učivo ve cvičeních (střední úroveň): 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-present-simple 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zakladni-slovesa 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-pohybova-slovesa 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-rodina-vztahy 
https://www.umimeanglicky.cz/anglicka-slovicka-osobni-udaje 

Matematika  Učebnice str.  
 29/ rébusy a, b 
 33/1,2,3 dole 
 36/1,2 
 37/ 3  + historie 
 44-45/ historie 

Opakování staré látky od začátku školního roku: 
 str. 9, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 45 
 vše psát do školního nebo domácího sešitu na Matematiku    

Fyzika Najděte odpovědi na otázky na straně 67 
 zapište je do sešitu 
 použijte učebnici nebo internet   

Dějepis  Doplňte pracovní listy (umístěné na webu školy) 

Zeměpis  Pracovní sešit 2. dl – Česká republika – doplň pracovní listy na str. 25, 26, 27 

Přírodopis  Učebnice číst str. 80 - 84  
 Pracovní sešit str. 42 cv. 9,10 /  str. 43, cv. 15,18 

Občanská 
výchova 

 Opakování 

Konverzace Aj  učebnice str. 99 – přečti a přelož dopisy ústně 
 do sešitu napiš podobný dopis 

Chemie  E-taktik 16 (kdo ještě neodevzdal) + 18,19,20 (online na 
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e) nebo vytisknout přiložené 
na webu a poslat vyfocené na k.kuchtakova.zsvokovice@gmail.com 

 Vypracovat Test 1 
RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 



8. B 

 
Český jazyk Mluvnice: 

 Napsat slovní druhy + příklad (Například: podstatná jména – škola). 
 Opsat vyjmenovaná slova b – z do školního sešitu. 
 Pročíst látku: stavba větná, vypsat základní a rozvíjející větné členy. 
 Pracovní sešit do strany 29 – doplnit. 
Čítanka:  
 Číst knihu – mimočítanková četba. 
 Procvičovat hlasité čtení. 
 Učebnice literatury str. 75 – 87. 

Anglický jazyk  projít gramatiku a procvičit učivo ve cvičeních (snadná úroveň): 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-present-simple 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zakladni-slovesa 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-pohybova-slovesa 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-rodina-vztahy 
https://www.umimeanglicky.cz/anglicka-slovicka-osobni-udaje 

Matematika  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2244&action=show#selid 
 výrazy s proměnnými (procvičit dokud nebude cvičení bez chyby) 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Mat
ematika&search1=03.+Mnoho%C4%8Dleny#selid 
 mnohočleny (procvičit, dokud nebude cvičení bez chyby) 
 vypracovat do školního sešitu písemný test 1 (umístěný na webu školy) 

Fyzika Najděte odpovědi na otázky na straně 67 
 zapište je do sešitu 
 použijte učebnici nebo internet 

Dějepis  Učebnice číst str. 39 - 41  
 Podívat se na www.youtube.com 

 - Pavel Koutský: 82 Národní obrození Dějiny udatného českého národa (2013) 
Zeměpis  Pracovní sešit 2. díl – Česká republika – doplň pracovní listy na str. 25, 27 

Přírodopis  Učebnice číst str. 80 - 84  
 Pracovní sešit str. 42 cv. 9,10 /  str. 43, cv. 15,18 

Občanská 
výchova 

 opakování 

Konverzace Aj  Vytiskněte pracovní list (z webu školy), doplňte, ofoťte a odešlete na uvedený email.  
Jestliže nemáte doma tiskárnu, napište domácí úkol na počítači a odešlete na email: 
burkova.zsvok@gmail.com 

Chemie  E-taktik 14,15,16,17 (online na https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 

 nebo vytisknout přiložené na webu a poslat vyfocené na 
k.kuchtakova.zsvokovice@gmail.com 

 Vypracovat Test 1 
RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. A+B 

 
Český jazyk  Vypracovat test umístěný na webu školy 

 Přečíst a zpracovat knížku od českého spisovatele (pokračuje) 
Anglický jazyk  projít gramatiku a procvičit učivo ve cvičeních (střední úroveň): 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-to-do-to-have-to-be-in-present-simple 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zakladni-slovesa 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-pohybova-slovesa 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-rodina-vztahy 
https://www.umimeanglicky.cz/anglicka-slovicka-osobni-udaje 

Matematika   Vypracovat test umístěný na webu školy 
 Stále procvičovat: desetinná čísla, zlomky, úpravy výrazů, rovnice 

Fyzika Polovodiče: 
 zapište do sešitu, co je to polovodič, jaké typy známe 
 uveďte tři příklady polovodivých materiálů   

Dějepis  Doplňte pracovní listy (umístěné na webu školy) 

Zeměpis Doplň Pracovní sešit. 
Písemný test do sešitu: 
1) Proč některé výrobky dovážíme z druhého konce světa? 
2) Jaký je rozdíl mezi exportem a importem? 
3) Co znamená zkratka OPEC? 
4) Co znamená pojem nadnárodní korporace? 
5) Co je globalizace a jaké jsou její dopady na oblasti lidské činnosti? 

Přírodopis Doplň Pracovní sešit. 
Písemný test do sešitu: 
1) K čemu dochází v místě střetu litosférických desek? 
2) Co vzniklo z tělesných schránek a koster mořských organizmů? 
3) Z čeho se skládá žula? 
4) Jak se nazývá ohnisko zemětřesení? 
5) Co patří mezi vnější geologické děje? 

Občanská 
výchova 

 Opakování 

Chemie  Učebnice str. 29  
 E-taktik str. 8,9 online na https://interaktivita.etaktik.cz/novy-

student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 nebo vytisknout přiložené na webu a poslat vyfocené na 

k.kuchtakova.zsvokovice@gmail.com 
 Vypracovat Test 1 

Konverzace Aj  Opakovat zadané témata, využívat internetové stránky. 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 


