
Plán náhradní výuky v týdnu od 4. 5. do 22. 5. 2020 
 

6. A 

Český jazyk Mluvnice: 
Učebnice přečíst str. 56 - 71 přídavná jména, zájmena, zopakovat druhy.  
Pracovní sešit vypracovat str. 22 – 30 (doplnit)  
Sloh: 
Učebnice vypracovat str. 112 - 113 podle osnovy (112) napsat dopis, jak se těším do 
školy. 
Literatura: 
Čítanka číst nahlas str. 111 - 147 a vymalovat obrázek k příběhu, který se mi líbil. 
 

Anglický jazyk Doplnit slovíčka: 
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovani-slovicek-zamestnani-1-uroven/456 
 

Gramatika: 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tenses-mix-1-uroven/849 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-ability-can-could-1-uroven/512 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-obrazky-deti-1-uroven/1883 
 

Matematika  Geometrie- str. 4,5,6, 
str.. 8/5,7  
str.9/8,10 
str.11/13,14,15 
str.12/ 17,18,20 
str.13//21 
str.14 
str.15/1- velikost úhlu 
str.18/3,4 
str.19/5,6,7 
 

Fyzika  

Dějepis Str. 115 – 126; Politický vývoj za republiky, První mezi rovnými, Římské impérium, 
Náboženský život v Římě – krátké výpisky do sešitu dle žlutých rámečků str. 117, 120, 
124, 126.  
Využití interaktivní výuky – Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 

Zeměpis Doplň Pracovní sešit do str. 37 
PEDOSFÉRA - str. 56 – 61+Souhrnné opakování str. 62 (nastudovat bez výpisků + 
zpracování v pracovním sešitě) 
BIOSFÉRA str. 63 – 74 +Souhrnné opakování str. 73,74 (nastudovat bez výpisků + 
zpracování v pracovním sešitě)  
Využití interaktivní výuky – Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 

Přírodopis https://www.youtube.com/watch?v=SCtn-ZimlTM 
učebnice číst str. 39 - 47 
vypracovat pracovní sešit str. 28 / cv. 1, 2.  str  29 / cv. 3, 4, 5, 6. 
 

Občanská 
výchova 

Opakovat: 
Učebnice číst do str. 43 život v rodině, různé podoby rodin, zvyklosti, neshody, lidská 
práva, dětská práva. Během května přečíst: str. 44 - 53 (domov, obec kraj, stát). 
Úkol: Namalovat státní symboly str.52.  Doplnit str.53/cv.4 . 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 



7. A 

Český jazyk Mluvnice:  
Učebnice str. 58-75 přečíst a zopakovat základní a rozvité větné členy. 

 Pracovní sešit - vypracovat str. 26 - 37 (doplnit) 
Sloh:  
Učebnice str.120 napsat krátce vlastní životopis.  
Literatura:  
Čítanka číst nahlas str.127 - 151 a vymalovat obrázek k příběhu, který se mi líbil. 

Anglický jazyk učebnice - 112 – 123, MAY 

Matematika   Přímá a nepřímá úměrnost, Výpočet procentové části 
 Geometrie - krychle, kvádr  
 

Fyzika Tlak v tekutinách a Archimedův zákon – podívat se pozorně na video 
https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY 
 

Dějepis Král dvojího lidu věk Jagellonský – Italská renesance str. 106 - 116  - nastudovat + 
krátké výpisky do sešitu ze strany 116 (žlutý rámeček) 
Využití interaktivní výuky – Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 
 

Zeměpis Doplň Pracovní sešit do str. 29 
Austrálie str. 44 – 50, Oceánie str. 52 – 54, bez výpisků nastudovat. 
Využití interaktivní výuky – Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 
 

Přírodopis Doplň Pracovní sešit do str. 36 
Parky a botanické zahrady, Rumiště, Lidská obydlí str. 57 - 61 bez výpisků nastudovat  
Vodní ekosystémy v ČR str. 64 – 68 bez výpisků nastudovat 
Využití interaktivní výuky – Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 
 

Občanská 
výchova 

Učebnice – přečíst str. 40 – 51 
Problémy modré planety – str. 52 – 55 
Opsat modrý rámeček do sešitu a naučit 
 

Konverzace Aj Opakujte a procvičujte čas – přítomný prostý a průběhový, minulý prostý budoucí čas. 
Krátké věty, překlad textů, čtení a výslovnost 
 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. B 

Český jazyk procvičovat na stránkách: 
 http://skolicka6.sweb.cz/OPAKOVANI%20VYJMENOVANYCH%20SLOV/OPAKOVAN

I%20VYJMENOVANYCH%20SLOV7.htm 
 https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/diktat-i-y-5.php 
 https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/diktat-u-u.php 
 https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-mala-velka-pismena/diktat-0.php 
 https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-zverimex/16 
 https://www.umimecesky.cz/hadanky-presmycky/363 
učivo na stránkách: 
 https://interaktivita.etaktik.cz/book/97.1  str. 55 - 60 

Anglický jazyk Učebnice str. 69/2: doplň písemně                                                                                               
Učebnice str. 72/8: opiš článek do sešitu a přelož věty do češtiny                                 
Učebnice str. 98 - 99: vypiš do sešitu a nauč se slovíčka May - květen (výslovnost dopíši) 

Matematika  Procvičovat na stránkách: 
 https://matematika.okhelp.cz/zakladni-skola/nasobilka_mala.php 
 https://www.umimematiku.cz/pexeso-nazvy-utvaru-1-uroven/878 
 https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9324 
vymyslet pro spolužáky slovní úlohu 
Učivo na stránkách: 
 https://www.umimematiku.cz/cviceni-nazvy-utvaru 
 https://interaktivita.etaktik.cz/book/133.1 str. 5, 6, 11 
 https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla-slovne 
 

Fyzika Tlak v tekutinách a Archimedův zákon – podívat se pozorně na video 
https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY 

 

Dějepis Učebnice číst str.52-57.  
Vypracovat úkoly str. 53 - Bitva u Lipan - namalovat obrázek. 
Vypracovat úkoly str. 55 - Husitský král - namalovat obrázek. 

Zeměpis Doplň Pracovní sešit do str. 29 
Austrálie str. 44 – 50, Oceánie str. 52 – 54, bez výpisků nastudovat. 
Využití interaktivní výuky – Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 

Přírodopis Doplň Pracovní sešit do str. 36 
Parky a botanické zahrady, Rumiště, Lidská obydlí str. 57 - 61 bez výpisků nastudovat  
Vodní ekosystémy v ČR str. 64 – 68 bez výpisků nastudovat  
Využití interaktivní výuky – Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 

Občanská 
výchova 

učebnice str. 5 1- 55 číst. 
Úkol: Napiš, co znamená slovo GLOBALNÍ? 

Konverzace Aj učebnice str. 70/4: přečti a odpověz ústně 
učebnice str. 72/10: doplň křížovku 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. A 

Český jazyk Mluvnice: 
Učebnice str. 75 - 109 zopakovat slovní druhy a pročíst větné členy. Procvičovat 
vyjmenovaná slova. Pracovní sešit - vypracovat podle možnosti do str. 40 doplnit.  
Sloh: 
Učebnice přihláška přečíst str. 159,160.   
Literatura: 
Čítanka číst nahlas str. 108 - 126 a vymalovat obrázek k příběhu, který se mi líbil. 

Anglický jazyk Doplnit slovíčka: 
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovani-slovicek-zamestnani-1-uroven/456 
 

Gramatika: 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tenses-mix-1-uroven/849 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-ability-can-could-1-uroven/512 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-obrazky-deti-1-uroven/1883 

 

Matematika  Geometrie: 
str. 1 přiřadit správně vzorec 
str.2,3 
str. 5/a, b 
str. 6 
str. 29/1 a, b, c, d 
str.30/2- narýsuj ty trojúhelníky, které lze sestrojit 
str.31/3 
str.38/7 
str.45 

Chemie  E-taktik str. 22, 23 
 Opakování chemických prvků a jejich vlastností (pomůcky: www.ptable.com, 

http://www.chemickeprvky.cz/, https://www.youtube.com/user/TheThoisoi2/videos 
(dobrovolně)) 

 

Fyzika O tlaku a síle kolem nás 
https://www.youtube.com/watch?v=aP3pdZJNDdI 
Obtékání křídla a vztlaková síla 
https://www.youtube.com/watch?v=nAQt7UHnfco 
Zajímavý pokus (najděte odpověď) 
https://www.youtube.com/watch?v=Pw-JLkUi_5Q 
 

Dějepis Společenské změny str. 97 – 98 
Kultura první poloviny 19. století str. 99 – 101 
Revoluční rok 1848 str. 101 – 106 
 opsat žluté rámečky za kapitolami a naučit 

Zeměpis Učebnice str. 52-61:  přečíst 
Pracovní sešit 2. díl Česká republika:  doplň pracovní listy na str. 30, 31, 32, 33 
 

Přírodopis Učebnice číst str. 85 - 89 
Pracovní sešit vypracovat str. 44/cv.1, 2, 3, 4 a str. 45/5, 6, 7, 8, 9 
oko 
www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao  
ucho 
www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 
 

Občanská 
výchova 

Učebnice str. 60 číst.  
Úkol: napiš tabulku ze str. 60 do sešitu. 

Konverzace Aj Učebnice str. 140: vypiš do sešitu a nauč se NEPRAVIDELNÁ SLOVESA - všechny 
tvary 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 



8. B 

Český jazyk Mluvnice: 
Učebnice str. 75 - 109 zopakovat slovní druhy a pročíst větné členy. Procvičovat 
vyjmenovaná slova. 
Pracovní sešit  Vypracovat podle možnosti do str. 40 doplnit.  
Sloh: 
Učebnice  přihláška přečíst str. 159,160.   
Literatura: 
Čítanka číst nahlas str. 108 - 126  a vymalovat obrázek k příběhu, který se mi líbil. 

Anglický 
jazyk 

Doplnit slovíčka: 
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovani-slovicek-zamestnani-1-uroven/456 
 

Gramatika: 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tenses-mix-1-uroven/849 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-ability-can-could-1-uroven/512 
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-obrazky-deti-1-uroven/1883 

 

Matematika  Procvičovat Násobení (A), (B), (C), (D) dokud to nebude správně 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Matem
atika&search1=03.+Mnoho%C4%8Dleny#selid 

Chemie  E-taktik str. 18, 19 
 Opakování chemických prvků a jejich vlastností (lze využít odkazy: www.ptable.com, 

http://www.chemickeprvky.cz/) 
 

Fyzika O tlaku a síle kolem nás 
https://www.youtube.com/watch?v=aP3pdZJNDdI 
Obtékání křídla a vztlaková síla 
https://www.youtube.com/watch?v=nAQt7UHnfco 
Zajímavý pokus (najděte odpověď) 
https://www.youtube.com/watch?v=Pw-JLkUi_5Q 
 

Dějepis Učebnice str. 42-45, vypracovat otázky do sešitu ze strany 44 a 45 
https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI&t=8s  
https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo 
Taktik interaktivní učení: 
https://interaktivita.etaktik.cz/book/111.1 
 

Zeměpis Učebnice str. 52 - 61: přečíst 
Pracovní sešit 2. díl Česká republika: doplň pracovní listy na str. 30, 32 

Přírodopis Učebnice číst str. 85 - 89 
Pracovní sešit vypracovat str. 44/cv.1, 2 a str. 45/5, 6 
oko 
www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao 
ucho 
www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 
 

Občanská 
výchova 

Opakovat – Učebnice číst  str. 29 - pocity, emoce, smysly, paměť, životní styl, závislosti. 
Během května učebnice číst str. 30 -53 osobnosti naší země, věda, sport člověk. 
Úkol: Písemně vypracovat učebnice str. 40/cv.1, 2 

Konverzace 
Aj 

Vypracuj test na internetu: 
sloveso míti: 
https://anglictina.okhelp.cz/testy/grammar/sloveso_miti.php 
 

sloveso mluvit: 
http://anglictina.okhelp.cz/testy/grammar/sloveso_mluvit.php 
 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 



9. A+B 

Český jazyk  Procvičovat na stránkách: 
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/basne/ceska-hymna.php 
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/vyznam-cizich-slov/test-4.php 
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/podmet-ve-vete-test.php 
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/veta-hlavni-a-vedlejsi-test.php 
https://www.umimecesky.cz/hadanky-presmycky/365 
 Pracovní sešit str. 58 cv.1, str. 59 cv. a), str. 61 cv. 1,2 
učivo na stránkách: 
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/veta-
vedlejsi-urceni-pomucka.php 
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/druhy-vet-
vedlejsich.php 
 Učebnice str. 60 - 77 

Anglický jazyk Čtení: 
https://www.umimeanglicky.cz/reading-school/36 
https://www.umimeanglicky.cz/reading-house/16 
https://www.umimeanglicky.cz/reading-shopping/53 
 

Přečíst článek a zodpovědět několik otázek. 
Psaní: 
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovani-slovicek-zamestnani-2-uroven/138 
 

Matematika   Procvičovat na stránkách: 
 https://www.umimematiku.cz/pocitani-rovnice-se-zavorkami-2-uroven/4113 
 http://www.priklady.com/sk/index.php/zlomky-a-operacie-s-nimi   

 http://www.priklady.com/sk/index.php/rovnice-a-nerovnice 
 Pracovní sešit Chvilky s algebrou str. 21 cv.1, 3, str. 22 M25 cv. 1., 2 

 https://www.geogebra.org/geometry - narýsovat obrázek, který se skládá pouze 
z trojúhelníků 
 Učivo na stránkách: 

 https://www.umimematiku.cz/cviceni-rovnice-se-zavorkami 
 https://khanovaskola.cz/schema/54-funkce 

Chemie  Učebnice str. 48 – 53 výpisky s pomocí modrých rámečků 
 E-taktik str. 10,11 
 

Fyzika  Co je světlo? (podívat se) 
https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM 
 

Dějepis Svět a Československo  druhé polovině 20. století (str. 75 – 79) 
Hlavní mezinárodněpolitické události studené války (str. 80 – 84) 
Hlavní rysy vývoje západních států (str. 85 – 86) 
Vývoj Sovětského svazu (str. 87 – 93) 
- opsat žluté rámečky za kapitolami do sešitu a naučit 

Zeměpis Doplň Pracovní sešit do str. 59 
Přírodní katastrofy str. 92 – 97, Zeměpis v praxi str. 98 – 100 nastudovat + PS k 
danému zadání. 
Využití interaktivní výuky – Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 

Přírodopis Regionální ekologie ČR str.83 – 86 do sešitu napsat opakování str.87, + doplnění  
Pracovního sešitu !!!  
Úvod do ekologie str.88 – 98, + doplnění  Pracovního sešitu !!!  
Využití interaktivní výuky – Taktik: https://interaktivita.etaktik.cz/novy-
student/47264/7ac88879254b32d56c314edbad94492e 
 

Občanská 
výchova 

Učebnice str. 53 - 55 číst.  
Úkol: napiš do sešitu - zjisti, které suroviny vyvážíme?  

Konverzace Aj Odeslat témata mailem  
Zpracujte téma: Menu with starters, soup, main course, side dish and dessert        
Food  
Problems in the Czech Republic – Pandemic  

RčD  číst domácí úkol 

 


