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ČESKÝ  JAZYK 

Příslovečné určení - učebnice str. 71 (světlá)/cv. 2, 3 do ŠS, str. 75,76 (tmavá)/cv. 2,3 

MATEMATIKA   

Kružnice opsaná a vepsaná 

169/6 a) udělat 2 stejné trojúhelníky podle zadání, do 1.trojúhelníku kružnice vepsaná, do 2. 

trojúhelníku kružnice opsaná; vše řádně označit, barevně vyznačit poloměr; rýsovat přesně + 

určit druh trojúhelníku 

169/6 c) udělat 2 stejné trojúhelníky podle zadání, do 1.trojúhelníku kružnice vepsaná, do 2. 

trojúhelníku kružnice opsaná; vše řádně označit, barevně vyznačit poloměr; rýsovat přesně + 

určit druh trojúhelníku 

Nápověda na:  sestaci.perina@seznam.cz 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Téma: Řasy 

1) V minulých úkolech jste si měli prostudovat a zapsat řasy červené a hnědé. Dnes jsou 

na programu řasy zelené.  

Pročti si text na str. 79 a 80 včetně okrajů, prohlédni si všechny obrázky.  

2) Do sešitu nadepiš Řasy zelené, nedělej tentokrát výpisky, ale s pomocí učebnice 

vylušti křížovku.  
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1 Jednobuněčná řasa, která žije v půdě i ve vodě. Je na obr.8. 
          2 Jednobuněčná řasa, která žije na borce (kůře) stromů a na kamenech. Tvoří zelené povlaky. 

 3 Jednobuněčná řasa pohybující se pomocí bičíků. Je na obr.9. 
         4 Mnohobuněčná řasa s rozvětvenými vlákny. Je na obr.11. 

          5 Jednobuněčné řasy se rozmnožují ……………… ……………….. . 
          6 Způsob rozmnožování uvedený v bodu 5 se nazývá …………………………. . 

       7 Řasy, které vyšly v bodech 1, 2, 3 jsou řasy …………………………. . 
         8 Jednobuněčná zelená řasa tvořící kolonie (obr.10) 

            9 Mnohobuněčná řasa s nevětveným vláknitým tělem a šroubovitým chloroplastem 
   10 Některé řasy se využívají v potravinářském průmyslu a k ……………… ………………. . 

     

1) V tajence vyjde název jednobuněčné řasy. Všechny vyluštěné výrazy a tajenku 

tentokrát pošli na melichova.perina@seznam.cz . Obrázek řasy, jejíž název jsi 

vyluštil(a), najdi v učebnici, nakresli a popiš. Pokud uvidíš v úkolech výzvu, abys 

poslal(a) řešení, je to povinné. Pokud je v zadání pouze zápis do sešitu, nemusíte mi 

to posílat. Chválím ale všechny, kteří pravidelně svou práci posílají. 

2) Na závěr článku o řasách si zapiš do sešitu „Shrnutí“ na str.80. Při procházkách si 

všimni zelených povlaků na kůře stromů a kamenech. Tyto povlaky tvoří 

jednobuněčná zelená řasa. Najdi si v učebnici, která by to mohla být. 

 

FYZIKA 

1. Vypočítej hustotu skla a korku a doplň do tabulky z úkolu 3. Na str. 92 

2. Prostuduj stranu 93 a 94. Opiš žlutý rámeček na str. 93 a vzorový příklad na str. 94 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Guten Tag! 

Dnes pokračujeme v procvičování 3. lekce v pracovním sešitě: 

1. Str. 42, cv. 6 – pracujte podle příkladu 

2. Str. 43, cv. 7 – doplňte cvičení správným tvarem slovesa haben 

3. https://www.youtube.com/watch?v=r94aqLUO0wo  - poslech, opakujte otázky a odpovědi 

ústně  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen/Zahlen_

ji29625qq 
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https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Zahlen/Zahlen_ji29625qq


RUSKÝ JAZYK 

5.lekce – práce s textem 

1. Učebnice str. 52/6A – přečtěte si článek a vyberte plánek, který odpovídá 
popisu Stasova bytu (viz obrázky pod textem). 

2. Učebnice str. 52/6B – napište do sešitu, co se nachází v Stasově pokoji 
          (V kómnatě u Stása jesť …) 

3. Procvičujte čtení nahlas – článek 6A 
 

 

 

DĚJEPIS 

prezentace Křesťanství – slide 5 – prohlédni si mapu, zapiš si do sešitu, co to je polyteismus, přepsat 

slidy 6 - 8 

 

 


