
Plán náhradní výuky v týdnu od 5. do 19. června 2020 
 

6. A 

Český jazyk Mluvnice:  
učebnice str. 72 - 77 opakovat slovní druhy 
Pracovní sešit:  
str. 31 - 37 doplnit cvičení  
Sloh:  
str. 114 - 119, promyslet úkoly na str. 118 - 119 
Čítanka:  
str. 150 - 200 procvičovat hlasité čtení, zapsat názvy 3 příběhů, které se vám líbily 
Slepit učebnice, vygumovat poznámky a připravit k odevzdání koncem června. Zkontrolovat 
podpis a stav. 
 

Anglický 
jazyk 

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

Procvičovat gramatiku: 
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  Pocvičování převodu jednotek na stránkách: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Mate
matika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek#selid 
 

Fyzika Opakování učiva 
 
 

Dějepis Opakování učiva. 
 
 

Zeměpis Dopsat pracovní sešit, opakování učiva 
  
 

Přírodopis Dopsat pracovní sešit, opakování učiva.   
 

Jak to chodí v lese  
https://www.youtube.com/watch?v=MS3fa5__MaU  
 

Houby a les  
https://www.youtube.com/watch?v=41P23auqA5o&t=19s 
 

Občanská 
výchova 

Učebnice:  
str. 54 – 63 
 

Písemně:  
str. 64 - 66 označit písmeny  
 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. A 

Český jazyk Mluvnice:  
učebnice str. 76 - 89 pročíst  
Pracovní sešit:  
str. 38 - 39 
Sloh:  
učebnice str. 122 - 125 (referát, diskuse) 
Literatura:  
trénovat hlasité čtení, učebnice str. 152 - 183, zapsat 3 příběhy (jen názvy), které tě 
zaujaly 

 

Anglický jazyk Dokončení pracovních úkolů, dopracování učiva. 
 

Matematika   Opakování zadané látky, shrnutí učiva.  
 

Fyzika Opakování zadané látky, shrnutí učiva.  
 

Dějepis Učebnice: 58-63, písemně odpovědět na otázky str. 64     
 

Zeměpis Dopsat pracovní sešit, opakování učiva. 
 

 

Přírodopis Opakování učiva. 
 

 

Občanská 
výchova 

Opakování učiva. 
 

Konverzace Aj Opakování konverzace.  
Pročítání a slovní zásoba.  

 
 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. B 

Český jazyk Procvičovat na stránkách:  
https://www.umimecesky.cz/   
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php  
 

Přečíst – čítanka str.107 – 113, 116 - 11, 120 - 12, 132 – 136  
Opakování učiva   
 

 

Anglický jazyk učebnice str. 77/3: označ správně ano (yes) - ne (no) 
učebnice str. 80/9: přečti a přelož článek ústně 
učebnice str. 99: vypiš do sešitu a nauč se slovíčka June – červen (výslovnost dopíšu) 
učebnice str. 82: přečti a přelož článek ústně 
učebnice str. 84/2: doplň písemně a zopakuj si průběhový čas přítomný 
učebnice str. 85/4: utvoř dvojice a najdi slova opačného významu 
 

 

Matematika   Procvičovat na stránkách: 
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-hodiny-poznavani-1-uroven/942 
https://www.umimematiku.cz/pexeso-jednotky-casu-1-uroven/1112 
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-cas-1-uroven/1462 
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-delky-zivot-1-uroven/7795 
https://www.umimematiku.cz/roboti-nazvy-utvary?source=explicitKC 
Opakování učiva +, -, x a:    
 
 

Fyzika Opakování zadané látky, shrnutí učiva.  
 
 

Dějepis Učebnice str. 58  -63 číst, písemně odpovědi na otázky str. 64 
 
 

Zeměpis Dopsat pracovní sešit, opakování učiva. 
 
 

 

Přírodopis Dopsat pracovní sešit, opakování učiva. 
 
 

 

Občanská 
výchova 

Jak přežít v přírodě. 
https://www.youtube.com/watch?v=tzDfr7GleIQ  
 

Jak přežít v lese. 
https://www.youtube.com/watch?v=YousX-DEwoo  
 

Opakování učiva.  
 
 

Konverzace Aj učebnice str. 81/11: doplň křížovku 
učebnice str. 85/3: doplň písemně 
učebnice str. 86/5: nakresli velký dům do sešitu podle zadání 
učebnice str. 86/7: doplň křížovku  
 

 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. A 

Český jazyk Mluvnice:  
učebnice str. 77 - 105 - ústně pročíst závislost členů ve větě, zopakovat příslovečné 
určení, přívlastek, několikanásobné větné členy, poměr vět v souvětí souřadném 
Písemně-pracovní sešit:  
do str. 49 - 56 
Sloh:  
písemně přihláška (podle) učebnice str. 160 
Literatura:  
úryvky ze světové literatury str. 128 - 184, pročíst a promyslet 3 nejzajímavější 

 

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

Procvičovat gramatiku: 
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 na stránkách (dokud nebudou cvičení bez chyby): 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Mate
matika&search1=01.+V%C3%BDrazy+%C4%8D%C3%ADseln%C3%A9#selid  
 
 

Fyzika Opakování zadané látky, shrnutí učiva.  
 
 

Dějepis Opakování zadané látky, shrnutí učiva.  
 
 

Zeměpis Učebnice str. 62 - 83: přečíst 
Pracovní sešit 2. díl Česká republika: doplň pracovní listy na str. 44, 45, 46 
 

 

Přírodopis Dopsat pracovní sešit.  
Opakování učiva. 
Prenatální vývoj dítěte  
https://www.youtube.com/watch?v=krGm-nHRu3U  
 

Slepit učebnice, vygumovat poznámky a připravit k odevzdání koncem června. 
Zkontrolovat podpis a stav.  
 

 

Občanská 
výchova 

Jak přežít v přírodě. 
https://www.youtube.com/watch?v=tzDfr7GleIQ  
 

Jak přežít v lese. 
https://www.youtube.com/watch?v=YousX-DEwoo  
 

Opakování učiva.  
 
 

Konverzace Aj Učebnice str. 141 vypiš do sešitu a nauč se NEPRAVIDELNÁ SLOVESA – všechny 
tvary 
Učebnice str. 142 - 143 přečti si a zopakuj mluvnici ústně 
 

 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. B 

Český jazyk Mluvnice:  
učebnice str. 77 - 105 - ústně pročíst závislost členů ve větě, zopakovat příslovečné 
určení, přívlastek, několikanásobné větné členy, poměr vět v souvětí souřadném 
Písemně-pracovní sešit:  
do str. 49 - 56 
Sloh:  
písemně přihláška (podle) učebnice str. 160 
Literatura:  
úryvky ze světové literatury str. 128 - 184, pročíst a promyslet 3 nejzajímavější 

 

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

Procvičovat gramatiku: 
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  Procvičování malé a velké násobilky. 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php 
Opakování učiva: výrazy   
 
 

Chemie E-taktik str. 22, 23 (vyfocené odeslat na k.kuchtakova.zsvokovice@gmail.com) 
 

Fyzika Opakování zadané látky, shrnutí učiva.  
 
 

Dějepis Opakování učiva 
 

Otto Wichterle  
https://www.youtube.com/watch?v=J8ETixBclC4  
 

František Křižík  
https://www.youtube.com/watch?v=f4jxm0S57EM  
 

České vynálezy  
https://www.youtube.com/watch?v=4mh1YN5_COw  
 

Technické vynálezy  
https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I  
 

Zeměpis Učebnice 
str. 62 - 83: přečíst 
Pracovní sešit 2. díl  
Česká republika: doplň pracovní list na str. 44 

 

Přírodopis Dopsat pracovní sešit.  
Opakování učiva. 
 

Prenatální vývoj dítěte  
https://www.youtube.com/watch?v=krGm-nHRu3U   

 

Občanská výchova Pročíst str. 54 - 81  
písemně označit str. 81 - 85 

 

Konverzace Aj vypracuj testy na internetu: 
 

číslovky 
https://anglictina.okhelp.cz/testy/grammar/cislovky.php 
 

sloveso nejsem 
https://anglictina.okhelp.cz/testy/grammar/sloveso_nejsem.php 

 

RčD  číst domácí úkol 

 

 

 

 



9. A+B 

Český jazyk Procvičovat na stránkách: 
https://www.umimecesky.cz/ 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php    
Číst – čítanka str. 54–88 
Opakování učiva  
 

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/cviceni-site-teles 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-predstavivost-3d-objekty 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta-zakladni-pouziti 
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-pocitani-procenta-2-uroven/3199 
učivo na stránkách: 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-pythagorova-veta 
https://khanovaskola.cz/blok/48/347-pythagorova-
veta?gclid=EAIaIQobChMIpYSXvqvW1QIV7CnTCh1l0QsSEAAYASAAEgLrePD_BwE 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta  

 https://khanovaskola.cz/blok/52/22-procenta 
 

Chemie Učebnice str. 54 - 61 výpisky s pomocí modrých rámečků 
E-taktik str. 18 (vyfocené odeslat na k.kuchtakova.zsvokovice@gmail.com 
 

Fyzika Opakování učiva 
 

Dějepis Opakování učiva 
 

Zeměpis Dopsat pracovní sešit, opakování učiva 
 
 

Přírodopis Dopsat pracovní sešit, opakování učiva 
 
 

Občanská 
výchova 

Finanční gramotnost – platidla  
https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g  
 

Opakování učiva  
 

Konverzace Aj Opakování konverzačních témat 
 

RčD  číst domácí úkol 

 


