
Pondělí 9.11.2020 

8:00 – 9:00 

Připojení na Skype a řešení příkladů, které nejsou v pracovních sešitech 
jasné. Poslední šance na objasnění zlomků. 
 
Test ze Zlomků se přesouvá na úterý 10. 11. 2020, abyste měli 
možnost si vše ještě jednou propočítat a kvalitně se připravit. 

Měly by být 
vyplněné 
a OPRAVENÉ celé 
zlomky, tedy do 
strany 50. 
 
Dobrovolné, ale 

užitečné 😊 
 

9:00 – 9:45 
 
Prezentace – Gravitační síla 1/2 – úvod 
 

Povinné 

   

10:00 – 11:00 
Pokračování s Petrem na Meetu – práce ve skupinách,  
máte odkazy na 2 Meety. 

 

11:00 – 11:45 

Prezentace: Shodnost trojúhelníků přemístěním – budete 
potřebovat: pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, ořezanou tužku, 
pracovní sešit s matematiky a sešit s tvrdými deskami. 
 
POZOR – nutno odeslat str. 51, 52 

Povinné 

   
 
12:30 – 13:15 
 

Prezentace: Gravitační síla 2/2 – velikost       
POZOR DÚ nutno odevzdat a opravit ještě dnes! 

Povinné 

13: 15 – 14:00 

Prezentace: Věta SSS o shodnosti trojúhelníků – budete potřebovat: 
pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, ořezanou tužku, pracovní 
sešit s matematiky a sešit s tvrdými deskami. 
 
POZOR – nutno odeslat str. 52, 54 ještě dnes! 

Povinné 

14:00 – 14:15 Práce na Dú z M i Fy 
Povinné pro ty, kdo 
ještě neodevzdali! 

   

14:35 – 15:20 Hv s Vendulkou na Skype, popř. se domluvíte jinak 😊  

 



 

Úterý 10.11.2020 

8:00 – 8:45 TEST- Zlomky  
 
Povinné  
 

8:45 – 10:00 

Zeměpis – Východní a Jižní Afrika – samostatné výpisky str. 36-39 – 

POZOR jsou to poslední kapitoly, bude následovat testík. ☹ 
 
POZOR Dú – Má dvě části A) a B): 
 

A) Pošli ještě dnes všechny své nafocené výpisky z Afriky. 
 

B) Vyber si jednu ze možností a odešli nejdéle do 24. 11. 2020 
 

1) Najdi typické africké jídlo, napiš recept a uvař ho. Recept i hotové 
jídlo vyfoť a pošli na Classroom. 

2) Najdi typickou hru či zábavu, připrav ji pro ostatní a až se 
uvidíme, zahrajeme si ji – toto bude hned, jak se ve škole 
potkáme. 

3) Najdi a vlastnoručně ušij (můžeš použít i šicí stroj) typické 
africké oblečení. Ustroj se do něho, vyfoť se a pošli na Classroom. 

4) Vymysli a napiš divadelní hru na motivy typického života 
obyčejného člověka v Africe. Hru piš ve Wordu a pošli na 
Classroom – pozor bez chyb a se vším, co divadelní hra má 
obsahovat. 

5) Slož, zahraj a zazpívej píseň o životě běžného člověka v Africe. 
Vše natoč a dej na Classroom. 

6) Naplánuj poznávací výlet napříč Afrikou, o každém místě napiš, 
co je tam zajímavé, proč je dobré tam jet a všechny další užitečné 
informace, které jsou potřeba na cestu. Vše piš ve Wordu, můžeš 
použít i PowerPoint a pošli na Classroom.  

 
Povinné  
 

   

10:15 – 11:00 

Prezentace: Věta SUS a USU o shodnosti trojúhelníků – budete 
potřebovat: pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, ořezanou tužku, 
pracovní sešit s matematiky a sešit s tvrdými deskami. 
 
POZOR – nutno odeslat str. 54/1,2 – 57/3,4,5 

 
Povinné 
 

   

11:55 – 12:40 Španělština – dle domluvy s paní učitelkou 
 
Povinné  
 

   

12:50 – 13:35 OV s Luckou 
 
Povinné  
 

13:35 – 14:30 VKZ s Monikou na Meetu pře Google Classroom 
 
Povinné  
 

   

14:35 – 15:20 Aj s Irčou přes Skype 
 
Povinné  
 





 

Isaac Newton 
anglický fyzik a matematik 

  (1642 – 1727) 

  

 

 

 



 


