
6. A  | Plán samostudia pro žáky na od 25. března do 3. dubna 2020
abychom vám ulehčili rovnoměrně si rozvrhnout práci, máte látku rozepsanou do dnů podle rozvrhu

Matematika (prezentace k tématům budou postupně uloženy na MOODLu)
Osová souměrnost - osově souměrné útvary, čtvercová síť, uč. str. 120 - 125
Dělitelnost přirozených čísel - násobek, dělitel, uč. str. 131 - 135

Český jazyk
Pondělí 23. 3. Téma: Přídavná jména – jmenné tvary přídavných jmen 
Uč. str. 41 – viz tabulka – přečíst, zápis; str. 42 cv. 1 (např. výherce byl odměněn) | PS str. 24 cv. 6, cv. 8, 

Úterý 24. 3. Přídavná jména  - PS str. 24 cv. 10, str. 25 cv. 11, cv. 12 

Středa 25. 3. Zájmena – Druhy zájmen (opakování) 
Uč. str. 43 – viz tabulka – přečíst; uč.str. 43 cv. 1 – přečíst text, vyhledat zájmena, určit druh; uč. str. 43 cv. 3; 

Čtvrtek 26. 3. Zájmena - skloňování zájmena já 
uč. str. 44 cv. 5 – zájmeno já; uč. str. 44 – viz tabulka – zvratné se – přečíst; učeb. str. 44 cv. 6; PS str. 25 cv. 1

Pondělí 30. 3. Zájmena - Uč. str. 44 cv. 8; PS str. 25 cv. 2; str. 26 cv. 3 

Úterý 31. 3. Zájmena – skloňování zájmen podle vzoru ten a náš | Uč. str. 46 – viz tab. – přečíst
uč. str. 46 cv. 1 (např. toho, tohoto, onoho člověka neznám); uč. str. 46 cv. 2 – ústně | PS str. 26 cv. 5 

Středa 1. 4. Zájmena – skloňování zájmena jenž | Uč. str. 47 - viz tab. – přečíst
uč. str. 47 cv. 1 (např. Prázdniny jsme strávili na starém hradě, který (jenž) stojí na …); uč. str. 48 cv. 2 – ústně 

Čtvrtek 2. 4. Zájmena - skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen (můj, tvůj, svůj) 
Uč. str. 48 - Přečíst tab.; uč.. str. 49 cv. 1; uč. str. 49 – viz tab. - zvratné zájmeno svůj; Uč. str. 49 cv. 2 

Anglický jazyk (zápisy, řešení+ přesné zadání na Moodle)
Čtvrtek 26. 3. · Zopakuj si slovní zásobu Jídlo, gramatiku – členy, some/any | · Práce v PS 

Pátek 27. 3. · Zopakuj si rozhovor v Restauraci – obě role, procvič v PS 

Pondělí 30. 3. · Práce na PC – CDrom z PS – lekce 4 AB 

Úterý 31. 3. · 4B Stone soup – práce s textem v učebnici 

Čtvrtek 2. 4. · How much/How many 

Pátek 3. 4. · Pracovní list

Přírodopis (zápisy na moodlu)
středa 25.3. – Rozmnožování hmyzu (uč. str. 78, 79: přečíst + prohlédnout obrázky, zápis na moodlu)

pondělí 30. 3. – Hmyz s proměnou nedokonalou - Vážky (uč. str. 80, 81: přečíst + prohlédnout obrázky, ústně 
odpovědět na otázky str. 81 uprostřed, zápis na moodlu)

středa 1. 4. – Stejnokřídlí (uč. str. 81- 83: přečíst + prohlédnout obrázky, ústně odpovědět na otázky str. 83 
uprostřed, zápis na moodlu).

(další předměty na další straně)
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Fyzika (Prezentace k tématům budou uloženy na MOODLu)
Čtvrtek 26. 3. Pokud ještě nemáte, dopište do cvičných sešitů, (na novou stránku, tak jak jste zvyklí) - LABO-
RATORNÍ PRÁCI – Měření hmotnosti na rovnoramenných vahách – najdete ji v prezentaci na MOODLu 

Úterý 31. 3 Pokračovat v zápisu do školního sešitu MĚŘENÍ TEPLOTY - Změna objemu kapalin a plynů při 
zahřívání nebo při ochlazování str. 5 - 8 z prezentace (MĚŘENÍ TEPLOTY) 

Čtvrtek 2. 4 a úterý 7. 4. 2020 
Vyhledejte v učebnici v encyklopedii nebo na netu, jak se měřil čas v historii a připravte si prezentaci na papír 
A4. Obrázky můžete nakreslit nebo vytisknout a nalepit podle možností. Nadpis /MĚŘENÍ ČASU V HISTO-
RII/ i text napište rukou (pěkně). Odevzdáte mi to, až se vrátíme do školy a já vám to oznámkuji. 

Dějepis (vše na moodlu)

23. 3. Homérské období

27. 3. Řecké náboženství

31. 3. Řecká kolonizace

3. 4.  Sparta

Zeměpis (vše na moodlu)
Postupně vkládám na Moodle prezentace a zápisy. Přidám i pracovní listy a práci v učebnici. Do aktualit na 
Moodle píšu zprávy, co a jak je potřeba. Zadání úkolů je přímo součástí zápisu nebo pracovního listu. Upozor-
ňuji, pokud se má pracovní list odeslat, je potřeba to udělat. Díky odpovědím v pracovním listu poznám, jak jste 
učivo zvládli a jestli pracujete. Přeji všem hodně sil a zdraví. Vydržme pracovat. Pokud by vznikl nějaký problém 
či dotaz, pište mail na radek.masar@zsbanov.cz 

24. 3. úterý - prezentace Počasí a zápis Počasí, prezentace Proudění vzduchu (jsou k dispozici i odkazy na 
video na YouTube)

26. 3. čtvrtek - zápis Proudění vzduchu

31. 3. úterý - prezentace Podnebí 1 - zápis Podnebí 1

2. 4. čtvrtek - prezentace Podnebí 2 - zápis Podnebí 2


