
PLÁN VÝUKY 14. 4. - 17. 4. 2020 
 PŘEDMĚT + CíL  Co si zopakuji, kde si zopakuji, kde a kam napíšu 

UČIVO 
 HOTOVO 

ČESKÝ JAZYK  
TP32 

 
 Procvičuješ 
to, co už umíš 
vyplníš kvíz 

 
ODYSSEA 

Umíš vysvětlit pojem Odyssea 
Víš, kdo byl Odysseus a Homér 

Víš, co je to mýtus 

1. Procvičování:  
Nejprve si zopakuješ to, co jsme se již naučili od začátku školního roku, vezmi              
si na pomoc sešit, k tomu si zopakuješ pravopis (předpony -s, -z, -vz, velká x               
malá písmena, shoda podmětu s přísudkem) a větné členy. 
Poté v klidu, sám vyplníš tento KVÍZ. 

Budeš mít hotový kvíz, který     
vyplníš sám. Paní učitelka se     
na něj podívá a napíše ti      
zpětnou vazbu do EDKT a ty      
uvidíš, na čem musíš nebo     
nemusíš ještě zapracovat. 

2. Všechny potřebné informace k práci s Odysseou nalezneš na google disku. Máš hotové odpovědi na    
otázky, ty pošleš paní    
učitelce sám na e-mail. 
E-mail bude mít všechny    
náležitosti (pozdrav, text,   
rozloučení, podpis) 
Víš, kdo byl Odysseus a     
Homér. Dokážeš svými   
vlastními slovy vysvětlit co    
je mýtus a Odyssea. 
Zpětnou vazbu nalezneš v    
EDKT. 

3. Pracuješ na článcích do dvojčísla Sedmopolisu, pokud nemáš hotovo.  
 
 
 
Děkuji Všem za velkou spolupráci, v případě nejasností se neváhejte zeptat na 

e-mailu či messengeru!:-) 

Články pošleš nejdéle do 15.     
4. osmákům a paní učitelce     
na e-mail. 
Pokud máš hotovo, tak patříš     
mezi menšinu a můžeš si dát      
oddych :-). 

NĚMECKÝ JAZYK 

TP32 

 

1.  Přečti si prosím pozorně zadání 

 Namaluj si ( třeba na papír, v PC, do sešitu) tabulku o 7 sloupcích 

a 15 řádcích. První obdélník je prázdný.  

● Mám tabulku k 

pozorování počasí 

 

https://forms.gle/Le8upsxSUe7kdhuK6
https://docs.google.com/document/d/1nyIdFbQK6XLTsl9I1_LbM9D7ZnONNCrYfuHEXVUjzBI/edit?usp=sharing


● Připravím si tabulku k 

zaznamenávání počasí 

● Hledám význam slov 

● Opakuji psaní dnů v 

týdnu 

   

 

2.  Do prvního řádku přepiš tato slova: sonnig, windig, trüb, nebelig, 

regnerisch, Gewitter. A pomocí slovníku https://slovniky.lingea.cz/ 

poznáváš význam.  

Do prvního sloupečku dvakrát  dny v týdnu - Montag, Dienstag, 

Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Mo…:-) 

 

● Znám pojmy k 

tématu počasí  

 

 

● Tvořím pravidelně věty 

do deníku - Tagebuch 

3.   Píšeš si dál svůj deník, každý den tři věty (jednu o sobě, jednu o někom z 

rodiny a jednu zajímavost, nápad, myšlenku, pocit, přání, …) Napiš mi prosím 

alespoň tři věty z Tvého deníku,  s některými si posíláme  i nahrávky: 

walsbergerova.zsdeblin@gmail.com 

 Danke für deine Arbeit und viel Erfolg und Spaß!  

● Vedu si deník  

ANGLICKÝ JAZYK 
TP32 

1. Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=NfljDBuqk3w. 

Podívám se na zadání. 

 2
 Rozhodni se, jestli a jak chceš úkol zpracovávat. Vypracuj úkol z videa, nebo 

se věnuj angličtině po svém. 
Úkol buď vypracuji, nebo se 

budu věnovat angličtině 
jiným způsobem. 

 3
 Pošli mi svou nahrávku na mail, nebo mi napiš, jak jinak ses angličtině 

věnoval/a. Email pošli do 17. 4. 
Napíši o tom učiteli a pokud 

mám, pošlu mu svoji 
nahrávku. 

MATEMATIKA 
TP32 

 

1. OPAKOVÁNÍ - Počítání s racionálními čísly - Umimeto.  
Prosím ty, kteří nemají ještě spočítané všechny úkoly, ať si je zkusí 
dopočítat 

mám vypracované úlohy 

2 VÝUKA (Dobrovolná) - prostřednictvím skupinového chatu proběhne: 
úterý 14. 4. v 9:00 - 10:00 - Poměr, přímá úměrnsot 

zúčastním se výuky 
(dobrovolné) 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky/sonnig
mailto:walsbergerova.zsdeblin@gmail.com


3 NOVÁ LÁTKA (Dobrovolná) - přepsat/vytisknout pracovní list Přímá 
úměrnost 1 - Google disk 

na sdíleném disku 

mám vypracovanou stránku 
(dobrovolně) 

PŘÍRODOPIS 
TP32 

Seznamujeme se s dalšími druhy 
ptáků 

Učíme se/opakujeme druhy 
rostlin 

Vytvoříme si svůj herbář 

 1. Postupně dočítáme učivo o ptácích, tento týden kapitola ,,Ptáci břehů 
tekoucích vod” a ,,Ptačí obři a trpaslíci” (str. 56-58, 59 - dobrovolně, jen 
pro doplnění) - do sešitu nadpis a vypsat pouze zástupce + prohlédnout si 
obrázky na internetu 

2. Odpovědět na otázky 1/ str. 57 a 1/ str. 59, *2/ str. 59. Odpovědi mi pošlete 
buď jako fotku v příloze mailu nebo přímo do mailu nebo jako fotku na 
WhatsApp, a to do pátku 17. 4.  
+ Kdo má vytvořené prezentace na ptáky a nestihl je odprezentovat ve 

škole, ale rád by známku, pošlete mi ji na mail, prosím! 
 

3. Zakládáme herbář - dlouhodobý úkol - odevzdání (snad) 1. 6.: 
● bude obsahovat 10 vylisovaných KVETOUCÍCH rostlin (kořen, stonek, 

list, květ) s popiskem + buď 1 úvodní list s Vaším podpisem nebo 
podepište každý list zvlášť 

● v popisku bude: rodový i druhový název rostliny (např. Plicník 
lékařský), čeleď (např. brutnákovité), datum a místo sběru (např. 26. 
3. 2020, břeh potoku Úmoří, údolí Kamínky) 

● vylisované (ne jen usušené) rostliny přilepte tenkými proužky 
průhledné izolepy ideálně na tvrdé papíry, pokud máte doma jen 
měkké, uchovávejte je v deskách, ať se rostliny nerozlámou 

* Rostliny je třeba určovat za čerstva, po uvadnutí se určují špatně 
** Při lisování měňte papíry/ubrousky, aby rostlina neplesnivěla 
***Dotazy mailem nebo na Whatsapp. 

 

1. Přečetl/a jsem 3 strany v 
učebnici a vypsal/a jsem 
si zástupce do sešitu, 
stále koukám po okolí, 
kterého dalšího 
opeřence poznám :-) 

2. Poslal/a jsem mail nebo 
zprávu na WhatsApp 

3. Tento týden jsem 
nasbíral/a alespoň 2 další 
rostliny do herbáře. 

 

ZEMĚPIS 
TP32 

1 Prosím všechny, pošlete mi  4 mapy které se týkají Asie, na WhatsApp 
nebo na mail do 17. 4.  

poslal/a jsem mapy  



FYZIKA 
TP32 

1. Pokud nemám dosud nějaké hotové úkoly tak jej vypracuji. Pokud 
mám vše hotové mohu užívat velikonočních prázdnin :-) 

V edookitu bych měl mít v hodnocení úkolu napsáno splněno.  

Mám vše splněno = 
velikonoční prázdniny 

Nemám vše splněno = 
nejpozději příští týden 
vypracuji a odevzdám 

2.   

3.   

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
TP32 

Život v době koronaviru 

1. Odevzdání Vašich prací - stále nemám všechny vaše práce pošlu vyfocenou práci 

2. Zapojte se podle možností do třídního projektu a pomozte šít roušky pro 
obec 

Pokud nešiji roušky, nebo se jakkoliv jinak nepodílím na třídním projektu, 
zjistím na internetu, kde a za kolik korun se dá koupit rouška, ať už 
jednorázová, nebo bavlněná na více použití. Zapíšu do sešitu. 

spolupracuji na třídním 
projektu 

nebo 
 mám zapsáno, kolik stojí 
rouška a kde se dá koupit 

DĚJEPIS 
TP32 

 Přečtěte si jeden článek o českém středověku podle vašeho výběru na: 
https://www.dejepis.com/kapitola/stredovek-a-ceske-zeme/ 
Napište mi e-mail, který z nich jste si vybrali a co nového jste se dozvěděli 
(stačí 8 vět). E-mail mi pošlete do 17. 4.. 

Počtu si, něco se dozvím a 
napíšu o tom dějepisáři. 

JINÁ SDĚLENÍ 
TP32 

 Prosím rodiče, mrkněte na děti, jestli pracují a jsou se mnou v kontaktu. 
Někteří žáci mi od začátku nenapsali ani písmenko, neposlali jedinou 
hotovou práci z TP. 

 

 


