
27.11. 

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 přes Teams (ODKAZ). 

Náplní hodiny bude opakovací test a budeme se věnovat pěstovaným a chovaným druhům. 

Téma: Lidská sídla 

Učivo: Organismy člověkem pěstované a chované 

Cíl: chápe význam a důležitost chovaných a pšstovaných organismů 

Zadání práce: 

- zápisky o domestikaci a důvodech pěstování, či chování organismů - zde 

- tabulka s výběrem prezentace - ZDE - na další stránce jsou požadavky na prezentaci 

- hotové prezentace posílejte na email - čas máte do příštího pondělí 30.11. 

- v závěru hodiny si napíšete online test - kdo nepsal během online hodiny - napíše mi email a 
odkaz na test mu pošlu 

  

23.11. 

V pondělí budete mít samostatnou práci. 

Budete se věnovat obratlovcům, kteří žijí v blízkosti člověka a škodí mu.  

Téma: Lidská sídla 

Učivo: Organismy provázející člověka 

Cíl: chápe nebezpečí vyplývající z kontaktu s možnými přenašeči nemocí 

Zadání práce: 

- prohlédnete si a přečtete si krátkou prezentaci - zde 

- vypíšete si do sešitu zápisky - zde 

- vypracujete v PS str. 7/26, 29, str.8/32,33 - pošlete ke kontrole na email do středy 25.11. 

Příští hodinu (v pátek 27.11.) bude test na téma Organismy provázející člověka (od bakterií 
po obratlovce). 

  

V případě nejasností se ozvěte na email, nebo přes Teams. 

  

20.11. 

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 přes Teams (ODKAZ). 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a173587e365f64f4a98de9707c332cbf4%40thread.tacv2/1605276649618?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Organismy-clovekem-pestovane-nebo-chovane.pdf
https://docs.google.com/document/d/1lKjflCNDTyJU_3UQgs3mDXdqpSS-VMaGhTSQgy9QGfo/edit
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Hlodavci.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Obratlovci-doprovazejici-cloveka.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a173587e365f64f4a98de9707c332cbf4%40thread.tacv2/1605276649618?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d


Budeme pokračovat s parazitickými organismy 

Téma: Lidská sídla 

Učivo: Organismy provázející člověka 

Cíl: zná nebezpeční vnitřních cizopasníků 

Zadání práce: 

- projdeme si společně prezentaci - zde 

- zapíšete zápisky - zde 

- vrátíme se k tomu, čemu jste neporozumněli z minulé hodiny 

  

16.11  

V pondělí budete mít samostatnou práci. Budete se dál věnovat organismus doprovázející člověka. 

Téma: Lidská sídla 

Učivo: Organismy provázející člověka 

Cíl: zná nebezpečí plísní a vnějších cizopasníků 

Zadání práce: 

- zopakování učiva z předchozí hodiny - podváte se na video a zodpovíte otázky - vypracované 
otázky pošlete ke kontrole na email (safrankova@zsbreznice.cz) do středy 18.11. do 16:00 

- video - https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-objeven-penicilin-28-zari-152032  

- otázky k videu - ZDE 

- přečtete a opíšete zápisky do sešitu - zde (v učebnici str. 41, koukněte na obrázky) 

- pro zájemce video o tuberkulóze - https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-svet-
poznal-puvodce-tuberkulozy-24-brezen-1882-152907 

  

V pátek na online hodině si dovysvětlíme a budeme pokračovat vnitřními cizopasníky :) 

  

13.11. 

V pátek se sejdeme na online hodině od 8:55 na Teamsech (odkaz ZDE). 

Vrátíme se k bakteriím a virům a vysvětlíme si, co jste si pročítali minulou hodinu. 

Téma: Lidská sídla 

Učivo: Organismy provázející člověka 

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/5.-Organismy-provazejici-cloveka-2.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Paraziti2.pdf
mailto:safrankova@zsbreznice.cz
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-objeven-penicilin-28-zari-152032
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/21/otazky-k-videu.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Plisne-endoparaziti.pdf
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-svet-poznal-puvodce-tuberkulozy-24-brezen-1882-152907
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-svet-poznal-puvodce-tuberkulozy-24-brezen-1882-152907
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a173587e365f64f4a98de9707c332cbf4%40thread.tacv2/1605193809187?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d


Cíl: pochopí nebezpečnost škodlivých bakterií a virů a užitečnost symbiotických bakterií, zná nebezpečí 

prvoků 

Zadání práce: 

projdeme si prezentaci k virům a bakteriím -zde 

vysvětlíme si, čemu jste neporozumněli 

dokreslíte si pár obrázků - z przentace - tvary bakterií, nebo v učebnici str. 38, menší obrázek 

zapíšete zápisky k prvokům - zde 

  

9.11. 

V pondělí budete mít samostatnou práci. Věnovat se budete mikroorganismům - viry, bakterie 

Téma: Lidská sídla 

Učivo: Organismy provázející člověka 

Cíl: pochopí nebezpečnost škodlivých bakterií a virů a užitečnost symbiotických bakterií 

Zadání práce: 

- nejdříve se budete věnovat vyplnění krátkého testu - odkaz byl funkční do 12:30,kdo nevyplnil 
test, napíše mi email a domluvíme se. 

- poté si můžete přečíst povídání v učebnici (str. 38) 

- podívejte se na video o španělské chřipce - https://www.slavne-dny.cz/episode/10001595/den-kdy-
vypukla-spanelska-chripka 

- podívejte se na obrázky virů - zde 

- opište si zápisky - zde 

Příště se k tématu vrátíme a vysvětlíme si. 

V případě dotazů pište na email, nebo přes Teams :) 

  

Připomínám v pondělí test - opakování ovocné zahrady a zelinářské zahrady. 

Odkaz na kvíz - procvičení před testem - zde (odkaz bude funkční do neděle do 20:00 hod.) 

6.11. 

V pátek proběhne online hodina od 8:55 přes Teams (můžete použít TENTO ODKAZ). 

Připravte si školní sešit, pracovní sešit a něco na psaní. 

Téma: Parky, sídlištní zeleň, okrasné zahrady 

Cíl: naučit se chápat zeleň jako přirozenou součást životního prostředí člověka 

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/4.-Organismy-provazejici-cloveka.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Prvoci.pdf
https://www.slavne-dny.cz/episode/10001595/den-kdy-vypukla-spanelska-chripka
https://www.slavne-dny.cz/episode/10001595/den-kdy-vypukla-spanelska-chripka
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/21/tvary-viru.png
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/bakterie-viry-zapis.pdf
https://kahoot.it/challenge/03157469?challenge-id=f09f1c66-5d59-40aa-8e19-a76862c686f5_1604660211099
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a173587e365f64f4a98de9707c332cbf4%40thread.tacv2/1604564651063?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d


Zadání práce: 

Společně se podíváme na prezentaci - zde 

Opíšete si zápisky - zde 

Samostatně si poté zhlédnete dvě videa: https://www.youtube.com/watch?v=KdTuJretneQ (Versailleský 
zámek), https://www.youtube.com/watch?v=fMX7kO0Dcfg (Kroměříž) 

Dobrovolný úkol - prohlédnout fotky z tohoto odkazu. Porovnat v pár bodech v čem se liší od místa, kde 
bydlíte a napsat co se vám líbí více a proč. Hotové poslat na email do neděle 8.11. 

2.11. 

V pondělí budete mít samostatnou práci. 

Téma: Zelinářské zahrady 

Učivo: Škůdci a plevele zahrad 

Cíl: vysvětlí možnosti ochrany před škůdci a pleveli 

Zadání práce: 

- prohlédnout prezentaci, přečíst, zapsat vyznačené části - zde 

- vyplnit v PS 5/15 - nemusíte posílat :) 

Pokud by si někdo nevěděl rady, jsem vám k dispozici přes email, nebo Teams. 

 

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/3.-Okrasne-zahrady-parky-sidlistni-zelen.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Okrasne-zahrady.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KdTuJretneQ
https://www.youtube.com/watch?v=fMX7kO0Dcfg
https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/jizni-mesto-po-asijsku-podivejte-se-do-opravdoveho-betonoveho-pekla-1338033
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Skudci-plevel.pdf

