
PONDĚLÍ 

 
16.3.2020  
ZEMĚPIS (Mgr. Vokurková) 

Jižní Evropa - doplnit zápis ke Španělsku a Portugalsku z prezentace dostupné zde: státy Jižní EVROPY 

(SPA,POR)  

další státy 

podle učebnice: udělat výpisky ITÁLIE + ŘECKO, a také MENŠÍ STÁTY Jižní Evropy -> Dle zvyklostí z 

hodin, tzn. vlajka + základní informace, přírodní podmínky, obyvatelstvo, kultura, zajímavosti - nebo využít 

Pracovní listy k doplnění ZDE  

ANGLIČTINA - BVJ (Mgr. Šomjaková)  

My dear pupils, 

zde máte několik úkolů, které Vám pomůžou zkrátit mezeru do naší další hodiny. Tady máte pracovní list , 

který si vytiskněte nebo opiště do sešitu. Jedná se o opakování slovesa should a spojek. Kdo bude chtít, 

pošle mi fotku vyplněných cvičení, a pokud budou v pořádku, získáte jedničku :) Pošlete je na email: 

somjakova@zs-vesec.cz 

Jinak ve Workbooku vyplňte cvičení ze strany 60 - 2,3 a 61 -4 

Určitě můžete sami opakovat třeba na Quizzizu, kde si najdete cvičení třeba na should, so/but/and/or, must, 

have to 

Na tato cvičení máte přibližně týden, poté pošlu další práci. 

Stay home and healthy! 

Yours, Ms. Šomjaková  

NĚMČINA - RVJ (Mgr. Hlaváčková)  

Nová slovní zásoba a její procvičování ZDE .  

NĚMČINA - BVJ (V. Herainová)  

Práci z němčiny naleznete ZDE     odevzdat do 20.3.2020 

ČSP (V. Herainová)  

zadání projektu ZDE 

 

 

ÚTERÝ 

 
17.3.2020  
ČESKÝ JAZYK - LITERATURA (Mgr. Kožušníková)  

Práce z českého jazyka litatury ZDE . Mluvnice bude koncem týdne. 

PŘÍRODOPIS (Mgr. Hartmanová)  

Nová práce z  přírodopisu  k dispozici zde . 
Nové materiály budou postupně vkládány. Hlídejte prosím webové stránky. www.ucmese.eu ( heslo: vesec)  

CHEMIE (Mgr. Hartmanová) 

Nová práce z chemie k dispozici zde . 
Nové materiály budou postupně vkládány. Hlídejte prosím webové stránky. www.ucmese.eu ( heslo: vesec)  

MATEMATIKA (Mgr. Maršíková) 

Následující práci vypracovat do školního sešitu. 

DĚJEPIS (Mgr. Hlaváčková)  

Ahoj přátelé, 

přes online výuku posílám práci. Máte zde PL . Kdo nemá možnost vytisknout, píše řešení do sešitu (z druhé 

strany). Své výsledky mi prosím pošlete během týdne zpět. Přečtěte si k tomu i zaslaný text k tématu 

DŮSLEDKY PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE 

Dávejte na sebe pozor, 

VH  
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STŘEDA 

 
18.3.2020  
ANGLIČTINA (Mgr. Hozáková)  

Milí angličtináři :-). 

Právě probíráme More 3, Unit 10. Měli bychom si po návratu do školy napsat TP z Unit 9+10. 

Ve workbooku si dodělejte všechna cvičení str.56 – 61. Poslechy jsou nahrány ZDE . 

Ze studentsbooku si vypracujte do školního sešitu všechna cvičení ze str. 101 

Pokud máte nainstalovaný CD-ROM, procvičujte. Bohužel online stránky http://www.newmore-

online.com/more3/menu.html nefungují.  

Můžete trénovat ještě na těchto stránkách: 

Infinitive of purpose:    https://www.skolasnadhledem.cz/game/3092 

First conditional:          https://www.skolasnadhledem.cz/game/3701 

Second conditional:      https://www.skolasnadhledem.cz/game/3709, 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3710 

Indefinite pronouns:     https://www.skolasnadhledem.cz/game/3694 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3697 

nebo quizizz:               https://quizizz.com/admin?searchActive=true 

Best regards :-) 

Michaela Hozáková  

 

TĚLOCVIK (Mgr. Bureš, Mgr. Vokurková) 

Vážení sportovní i nesportovní přátelé. Bohužel se v následujících týdnech budete muset obejít bez vašeho 

milovaného tělocviku. Abyste doma úplně nezaháleli, připravili jsme pro vás na každý den nějakou 

pohybovou výzvu. Sami uvidíte, že jsou od úrovně "EASY" až po "VERY HARD". Všechny cviky byly 

testovány na učitelích TV, což dokládají přiložená videa. Zkuste to jako my nebo raději lépe. Těšíme se na 

vaše komentáře, fotky či videa. A nezapomeňte na ochranu před virem!!!  

 

@bud_fit_se_zsceska (najdete nás na instagramu)  

https://www.instagram.com/bud_fit_se_zsceska 

 

FYZIKA (Ing. Štancl) 

Zapište si do školního sešitu podle učebnice str. 50-59 všechny tři druhy tepelných výměn - VEDENÍM, 

PROUDĚNÍM a ZÁŘENÍM (z textu si poznamenejte jen skutečně důležité věci), pak pokračujte na str. 60-

65, kde je popsáno HOSPODAŘENÍ S TEPLEM. 

Stále platí, že si musíte opakovat probranou látku TEPLO a TEPLOTA, budete z nich psát po návratu do 

školy písemnou práci.  

Děkuji. JŠ 
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ČTVRTEK 

 
19.3.2020 

CHEMIE ( Mgr. Hartmanová)  

Nová práce z  chemie - chemické pohádky na vypracování včetně archu odpovědí. Termín 
zaslání do 22.3.2020 - pondělí. K dispozici zde . 
Nové materiály budou postupně vkládány. Hlídejte prosím webové stránky. www.ucmese.eu ( heslo: vesec)  

ANGLIČTINA - AJK (Mgr. Šomjaková) 

Hello my dear students, 

vzhledem k tomu, že se teď chvíli neuvidíme, zasílám práci i pro Vás. 

Pro velký úspěch si zopakujeme minulý čas - past simple. 

Vaším úkolem je MNĚ napsat dopis minim. o 10 větách, ve kterém mi napíšete o Vašich jarních 

prázdninách (víte, jak to chodí - můžete si vymýšlet). Použijete jen minulý čas a byla bych ráda, aby se ve 

Vašem dopise objevilo stupňování přídavných jmen big - bigger - the biggest (alespoň 1x) 

 

Dopisy mi zašlete na email: somjakova@zs-vesec.cz buď jako textový dokument nebo jako fotku toho, co 

jste napsali na papír. Čas máte do příštího čtvrtka - 26.3. 2020 

Have a nice day and stay safe! 

Yours, 

Ms. Šomjaková  

 

MATEMATIKA (Mgr. Maršíková)  

Vypracuj opakování (vytiskni a vyplň nebo pracuj na prázdný papír,  

pak vyfoť nebo naskenuj) a odešli do 23.3. do 12:00 hodin  

na e-mail marsikova@zs-vesec.cz.  

 

 

 

 

 

PÁTEK + SOBOTA 

 
20.3.2020 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (Mgr. Hartmanová)  

Nová práce z  VZ . TERMÍN ODEVZDÁNÍ 25.3.2020  K dispozici zde . 
Hlídejte prosím webové stránky. www.ucmese.eu ( heslo: vesec)  

 

NĚMČINA - práce 2 (V. Herainová) 

Nová práce z němčiny ZDE. Termín odevzdání nejpozději 27.3.2020 do 14:00. 

 

ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE (Mgr. Kožušníková)  

Pracovní list z Českého jazyka mluvnice . Termín odevzdání mailem nejpozději do 25.3.2020  

OBČANSKÁ VÝCHOVA (Mgr. Bureš)  

Dobrý den. Mám pro vás jeden DDÚ z Občanské výchovy. Pokud mi správnou odpověď pošlete nejpozději 

v neděli 22.3.2020, získáte jedničku. A nyní k zadání. Všichni víme, jaká je situace v naší zemi. Dokonce 

jsou omezena některá práva obsažená v Listině základních práv a svobod. Dvě z nich uvádím níže:  

Článek   14 (1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.  
Článek   19 (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. Listina základních práv a svobod je jedním 

z nejdůležitějších dokumentů a nesmí být porušována. Jsou však situace, kdy je možné práva občanů omezit. 

Zkuste najít zákon, který to umožňuje a pošlete mi na bures@zs-vesec.cz číslo tohoto zákona. Je tam vždy 

číslo a rok. Např. 1/2020. Nemělo by to být těžké, ve spoustě (starších) článků se to číslo objevuje.  

21.3.2020 
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ANGLIČTINA - RVJ  (Mgr. Hozáková) 

Milí angličtináři, 

na zadané úkoly v PS a v učebnici máte čas do čt 26.3.  

V pá 27.3. vám pošlu správné řešení a vy si to všechno sami zkontrolujete.  

Do po 30.3. mi napíšete na můj mail: hozakova@zs-vesec.cz kolik jste tam měli chyb.   

 

Navíc vám posílám odkaz na tři online testy na procvičení conditionals z webových stránek QUIZIZZ. 

Tyto testy musíte splnit do po 23.3. 20:00. Vaše výsledky se mi odešlou samy.  

Otevřete si tyto stránky:  

quizizz.com/join?gc=393519  

quizizz.com/join?gc=015558    

quizizz.com/join?gc=711185    

Přihlašte se pod svými pravými jmény, žádné přezdívky!!! 
Mgr. Michaela Hozáková  
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