
8._náplň učiva 6.4 - 8.4. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

ČJ 
(3h) 

Souvětí 
souřadné - 
poměry mezi 
větami 
hlavními - 
opakování, 
interpunkce 
 
Literatura: 
Povinná četba 
- Zaměř se 
přes prázdniny 
na dočtení 
tebou zvolené 
knihy. Termín 
prezentace 
četby se blíží! 
 
Sloh: 
Charakteristika 
- opakování, 
Estetická a 
typografická 
pravidla pro 
práci s textem 
a obrazem. 
Připomeň si, 
jaká pravidla 
by se měla 
dodržovat při 
tvorbě textu v 
elektronické 
podobě. 

str. 33/12 
Dokonči věty 
podle své fantazie 
a urči významový 
poměr mezi nimi. 
 
str. 33/13 
Vylušti tajenku a 
pokus se vysvětlit 
význam 
vyluštěného slova. 
Když nebudeš 
vědět jak dál, 
můžeš využít 
řešení. 
 
str. 34/ Test  
Otestuj si své 
znalosti nanečisto 
nalezením 
odpovědí na všech 
11 otázek testu. 
Poté zjisti v 
řešení, jaký byl 
tvůj úspěch. 

str. 37/8 a) b) c) d) 
str. 37/9 
Vyzkoušej si své 
znalosti 
vypracováním 
cvičení podle 
zadání. 

PROVĚRKA 
V rámci procvičení svých 
dovedností vypracuj 
nejprve úkoly v učebnici 
a pracovním sešitu. Poté 
si otevři prověrku, 
kterou ti pošlu jako 
přílohu e-mailu. Vyplníš 
ji podle zadání a odešleš 
na můj e-mail do 10. 4. 
 
Přečti si pozorně 
zadání! 

Kašp 

M  
(3h) 

Rovnice, slovní 
úlohy 

Pokud si nejste ještě 
jisti v řešení rovnic, 
podívejte se na 
výklad 
 Rovnice pro 
začátečníky 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=iL6awqCDvEU 
 
Lineární rovnice - 
úvod 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=HpHRyDSdQlk 
 

Stáhněte si: 
Domácí úkol: 
 
 
 
 

Abych měla zpětnou 
vazbu, posílejte mi 
hotové vypracované 
slovní úlohy na školní 
mail. 
 

Pok 

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
http://www.youtube.com/watch?v=HpHRyDSdQlk
http://www.youtube.com/watch?v=HpHRyDSdQlk
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Slovní úlohy 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=MUBEHegBWgY 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=UKvo6hLkJVU 
 

AJ 
(1h) 

Easter 
 

 Dle CD ROMu si 
zopakujte lekce 4 
a 5 

Procvič si velikonoční 
slovíčka - klikni na 
výslovnost 
https://www.helpforeng
lish.cz/article/20080318
02-easter-vocabulary 
zkus gramatický kvíz s 
velikonoč. tématikou: 
https://www.helpforeng
lish.cz/article/20090412
03-grammar-theme-park
-easter-pre-inter 
a další 2 kvízy:  
https://www.helpforeng
lish.cz/article/20180331
02-cloze-easter-tradition
s 
 
https://www.helpforeng
lish.cz/article/20070404
02-easter-quiz 
Budete-li mít chyby, 
udělejte kvízy ještě 
jednou. 

McG 

ZNJ 
(1h) 

Meine Familie str. 56 - Přečti si 
tabulku - 
Grammatik . 

str. 52, cv. 13,14 
str. 53 dole - 
Meine Ecke 
(Vyhledej slova a 
zapiš je do 
správného řádku 
pod tabulku.) 

Cvičení 13 z pracovního 
sešitu ofoť a pošli mi 
ho k oznámkování ( 0,5). 

Po 

D (1h) Svět ve 2/2 19. 
st. 
 
 
 
 
 
 
Velikonoce 

str. 65-67 naskenovaný zápis 
pošli e-mailem 
(DÚ) 
 
 
 
Velký pátek – Den 
ukřižování Ježíše 
Krista | Slavné dny… 
(puntík do sešitu) 

- proč se Anglii říká 
“dílna světa”? 
- sjednocení NĚ a IT 
(kdy, jak, kdo, kdo v 
čele) 
- jak na tom bylo Rusko? 
- proč dochází k rozpadu 
turecké říše? 

Se 

https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
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https://search.seznam.cz/?q=stream+slavn%C3%A9+dny+-velk%C3%BD+p%C3%A1tek&url=https%3A%2F%2Fwww.televizeseznam.cz%2Fvideo%2Fslavnedny%2Fvelky-patek-den-ukrizovani-jezise-krista-153327&v=2&c=1&data2=Lk0yJ5C7HcIIlsLpbdLQXBtyOxvhFEQMRXh6t1LQSP_grQCMKL8OC7ty_Va8jMIpXzXpNlB3TA08AYOeJvESmrYq5XyoG91HbZg4v4YqoD2HzGQLo3BXgPByrWx2oWUG6bfMR76ELYCvv3hKLR-qi465wMl


Z (1h) Kraje ČR - 6) 
Ústecký kraj 

str. 55 - 57 výpisky stejným způsobem (území, povrch, 
vodstvo, hospodářství, největší města, 
turistické zajímavosti) 

Se 

Př 
(1h) 

Dýchací 
soustava - 
opakování 

 Dodělejte a 
pošlete mi vše, co 
jsem vám dosud 
zadala (kdo ještě 
neposlal) - do 8.4. 
- budu hodnotit 
známkou 

Na vaše maily zašlu 
prezentaci, kterou si 
prohlédnete a do sešitu 
doplníte to, co je pro vás 
nové, co v učebnici není. 
Součástí prezentace je také 
video. Pošlete mi info o tom, 
co jste ve videu viděli a také 
info o tom, jestli vás něco v 
prezentaci zaujalo _ do 12.4. 

Voj 

CH 
(1h) 

Opakování - 
velikonoční 
tématika 

  Zjistěte, jak  
lze obarvit vajíčka bez 
chemie, přírodními 
barvivy. Napište mi, 
které způsoby jste našli, 
pokud jste je vyzkoušeli, 
pošlete prosím foto. 
 
A pokud by se vám 
přece jen zastesklo po 
chemii, opakujte si na 
stránce 
https://mchzsjilove.web
node.cz/chemie/hry-naz
voslovi-a-znacky/ 

Šm 

F 
(2h) 

Oko - části, 
optické 
vlastnosti, 
vady 

uč. A str. 134 - 136 
- nastudovat 

Do sešitu zapsat 
Oko - udělat si 
obrázek s popisem 
nebo z netu 
vytisknout obrázek,  

Zhlédnout prezentaci Oko (z netu) a Stavba oka 
(od Aničky Drábkové).  
Zápisky udělat podle prezentace Aničky. Z vad oka 
opsat jen dalekozrakost a krátkozrakost a její 
korekce. 
V prezentaci chybí údaj, že oko obsahuje 
světlocitlivé buňky tyčinky (černá a bílá) a čípky 
(barevné vidění). 
 
 

Mi 

TV 
(1h) 

Švihadlo - 
vytrvalostně 
 
 
Protahovací 
cvičení 
 
 
 
 
 
 
Ostatní cvičení 

Provedení - přeskoky střídavě pravou a levou nohou (jako běh do 
schodů) za 1 minutu co nejvíce přeskoků (při pokažení pokračujete 
dále a přeskoky načítáte). 
 
Stoj rozkročný - snažíme se dostat do širokého stoje rozkročného 
(nezapomeň na natažené nohy a  výdrž v poloze s mírným tahem v 
oblasti vnitřní strany stehen). 
Sed roznožný - rukama se přes natažené nohy snažíme dotknout 
špiček. 
Stoj  - ve vzpažení (ruce spojené+dlaně vzhůru) úklon do stran, 
kroužení horní polovinou těla, předklon, záklon (nezapomeň 
natažené nohy). 
Platí opakovat posilovací cviky - přítahy, kliky, sedy - lehy a další 
co provádíme při běžné výuce. 

Pol, Voj 

https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/


INF 
(1h) 

Úprava 
sloupcového 
grafu, 
program MS 
Excel 
opakování 

Zopakuj si to, co už víš o programu MS Excel. Otevři si soubor s 
tvými grafy vytvořenými v minulém týdnu, k čemuž ti pomohl 
následující odkaz: 
https://exceltown.com/navody/grafy-v-excelu/grafy/ 
Vyzkoušej si, jaké možnosti na úpravu grafů program nabízí podle 
následujícího návodu:  
https://office.lasakovi.com/excel/grafy-upravy/popisky-dat-grafu
-excel/  
K úpravám grafu se používají především možnosti v nabídce 
Nástroje grafu: Návrh, rozložení, formát 
 
Můžeš k tomu využít svá vlastní data nebo vhodná data vyhledaná 
na internetu. 
 

Kašp 

VKO 
(1h) 

Velikonoce - 
tradice a zvyky 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a jedním z 
nejvýznamnějších českých svátků, který nás v nadcházející době 
čeká. 
Podívej se na stránky: 
https://www.ceskevelikonoce.cz/k/velikonocni-tradice/ 
http://www.milujivelikonoce.cz/cs/clanky/o-velikonocich/ 
Zhlédni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=llceKZR0SRQ 
Tvým dobrovolným úkolem je napsat referát na téma: Velikonoce - 
tradice a zvyky. Rozsah 1 stránka. Odešli na email do 10. 4. 

Kašp 

HV      

VOP 
(2h) 

Tělesný a 
zdravotní stav 

Zamysli se nad tím, jaké jsou možnosti tvého tělesného a 
zdravotního stavu a zda nejsou limitující pro výběr tvé budoucí 
školy i povolání. Volný čas o nadcházejících prázdninách věnuj 
nejen relaxaci, ale i zdravému pohybu. 
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