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 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyučující 

ČJ 
(5h) 

Slovní druhy, 

tvarosloví, 

mluvnické 

významy a 

tvary slov 

 

Literatura: 

Mark Twain 

 

Sloh: 

Úvaha, 

čtvrtletní 

písemná práce 

 

 

str. 73/1,2,3,4 
Vypracuj podle 
zadání do sešitu. 
 
Zapiš si do sešitu 
červenou tabulku 
na str. 73 
 
Proveď zápis do 
sešitu: 
SLOVNÍ DRUHY 
OHEBNÉ: 
podstatná jména, 
přídavná jména, 
zájmena, číslovky, 
(skloňují se), 
slovesa (časují se) 
NEOHEBNÉ: 
příslovce, 
předložky, spojky, 
částice, citoslovce 

Zopakuj si slovní druhy, zaměř se nejprve na 
ohebné. Můžeš využít i následující odkaz: 
https://www.slovnidruh.cz/ 
 
Literatura: Mark Twain 
Podívej se na následující odkazy: 
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/mark-
twain-83 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrodru%C5%B
Estv%C3%AD_Toma_Sawyera 
Zjisti, kdy a kde autor působil, jak byla 
zaměřena jeho tvorba, kterou se proslavil, jaká 
byla jeho nejznámější díla. 
 
Sloh: Úvaha (čtvrtletní písemná práce) 
Náplní tvé čtvrtletní písemné práce bude 
úvaha. Vzor, téma a instrukce pro napsání 
úvahy ti pošlu e-mailem. Úvahu napíšeš na 
linkovaný papír a ofocenou mi ji pošleš zpět. 
Pomocí k sepsání úvahy pro tebe budou str. 
130 - 135 v učebnici, které se jí věnují. Svou 
pozornost zaměř především na modré tabulky 
na str. 130, 131, 132. 
Ofocenou úvahu pošli na e-mail do 24. 4. 

Kašp 

M  
(5h) 

Kruh, kružnice 

Kružnice a 

přímka 

 

látka v 

učebnici⦋3⦌ str. 3-

10 prostuduj ! 

 

Znát definice: 

Kružnice=množi

na bodů, které 

mají od daného 

bodu v rovině 

stejnou 

vzdálenost. 

Kruh=množina 

bodů v rovině 

ohraničená 

kružnicí. 

Poloměr=úsečka 

s krajními body 

ve středu a na 

výklad: 

https://www.you

tube.com/watch?

v=eITM3LzotFQ 

 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=hW6AlwOW5d

4 

 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=ThBQTExlSZs 

domácí úkol: 

1)Narýsuj: 

učebnice 3(stará): str. 8, cv. 
4  (je to kapitola 1.2) 

 

2)Narýsuj: 

p, P  neleží na p. 

Změř a zapiš vzdálenost P od 

p. 

 

3)Narýsuj: 
 

učebnice 3(stará) str.10, cv. 

8 (kapitola 1.2) 

Pok 

https://www.slovnidruh.cz/
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/mark-twain-83
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/mark-twain-83
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrodru%C5%BEstv%C3%AD_Toma_Sawyera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrodru%C5%BEstv%C3%AD_Toma_Sawyera
https://www.youtube.com/watch?v=eITM3LzotFQ
https://www.youtube.com/watch?v=eITM3LzotFQ
https://www.youtube.com/watch?v=eITM3LzotFQ
https://www.youtube.com/watch?v=hW6AlwOW5d4
https://www.youtube.com/watch?v=hW6AlwOW5d4
https://www.youtube.com/watch?v=hW6AlwOW5d4
https://www.youtube.com/watch?v=hW6AlwOW5d4
https://www.youtube.com/watch?v=ThBQTExlSZs
https://www.youtube.com/watch?v=ThBQTExlSZs
https://www.youtube.com/watch?v=ThBQTExlSZs


kružnici. 

Průměr=úsečka s 

krajními body na 

kružnici 

procházející 

středem kružnice. 

 

Tečna =........ 

Sečna=........ 

Tětiva=........ 

 

Tečna je kolmá k 
příslušnému 
poloměru!!!! 

 

 

 

 

 

4 )Narýsuj : 

 

k(S, 3cm). 

Bod X leží na k. 

Bodem X veď tečnu 

ke kružnici. 

 

 

AJ 
(3h) 

Přítomný čas 
prostý 
https://learnen
glishteens.briti
shcouncil.org/g
rammar/begin
ner-
grammar/prese
nt-simple 
 
Přítomný čas 
průběhový 
https://learnen
glishteens.briti
shcouncil.org/g
rammar/begin
ner-
grammar/prese
nt-continuous 

https://www.hel
pforenglish.cz/ar
ticle/202003310
1-pritomny-cas-
prosty-vs-
prubehovy 
 
https://www.hel
pforenglish.cz/ar
ticle/200608050
2-pritomne-casy-
v-anglictine-
cviceni 
 
https://www.hel
pforenglish.cz/ar
ticle/200610110
1-pritomne-casy-
v-anglictine-
cviceni-2 

Písničky s 
dopisováním slov 
dle poslechu: 
https://lyricstrai
ning.com/ 
nejspíš budete 
muset kliknout 
na GO TO WEB, 
vyberte si 
písničku, zvolte 
úroveň (zelená, 
oranžová), 
poslouchejte a 
dopisujte slova, 
která slyšíte. 
(šipka doleva - 
znovu přehraje, 
šipka doprava - 
když nevíte, co 
dopsat). 
 

NEJPRVE - rozklikněte 
odkazy v UČIVU - podívejte 
se na video, projděte si 
věty pod videem a 6 
různých vět si zapište do 
seš. Dole uvidíte 3 fialové 
proužky, rozklikněte 
poslední 2 a udělejte si 
testy. Totéž udělejte s 
druhým odkazem a navíc si 
vypište a přeložte stavová 
slovesa (state verbs) - 
slovesa, která nikdy nejsou 
v -ing tvaru (want….taste) 
POTOM - zkuste testy ve 
sloupku UČEBNICE 
MAILEM - vám pošlu testík, 
na přítomné časy, který 
obratem vyplníte a pošlete 
zpět. 
NAKONEC ZÁBAVA -  odkaz 
ve sloupku PRAC.SEŠ. 
  
 
 
 

McG 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-simple
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-simple
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-simple
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-simple
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-simple
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-simple
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-simple
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous
https://www.helpforenglish.cz/article/2020033101-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2020033101-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2020033101-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2020033101-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2020033101-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2020033101-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080502-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080502-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080502-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080502-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080502-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080502-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni
https://www.helpforenglish.cz/article/2006101101-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2006101101-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2006101101-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2006101101-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2006101101-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2006101101-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni-2
https://lyricstraining.com/
https://lyricstraining.com/


ZNJ 
(2h) 

Opakování 
 
 
 
 
 
7. lekce 

str. 56 - přečti si 
celou stránku,  
Über Familien 
sprechen -  
otázky a 
odpovědi ( jen 
ústně) 
 
str. 57 
Was kostet das? 

 
 
 
 
 
 
 
 
str. 56, cv. 1 a) 
--------------------- 
str. 57, cv. 3 a)b) 
- Ofoť, pošli na 
opravu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapiš do slovníku nová 
slovíčka - PS str. 63 
Seite 57, 58, nauč se je. 

Po 

D 
(2h) 

2. fáze prům. 
revoluce 

str. 72-74 
Byl jednou jeden 
člověk - 23 - Jaro 
národů 

- vynálezy a průmyslové obory 
- změny v dopravě 
- životní podmínky dělníků 
- novinky v zemědělství 
- rozvoj měst 
- změny ve společnosti 
  7.  3.  1876 56.     Den, kdy byl patentován 

telefon (7. březen) 

21. 10. 1879 7.       Den, kdy byla vynalezena 
žárovka (21. říjen) 

Se 

Z (1h) Kraje ČR - 8) 
Královéhradec 
ký kraj 

str. 62-64 výpisky stejným způsobem (území, povrch, 
vodstvo, hospodářství, největší města, 
turistické zajímavosti - viz obr. v učebnici) 

 

Př 
(2h) 

Trávicí 
soustava - 
pokračování 

přečíst uč. str. 45 
- 48 
 
napiš, které 
trávicí enzymy se 
vyskytují v těle, 
jaký mají význam 
(co tráví) a kde 
se nacházejí 

přečti si otázky 
str. 48 a pokus se 
na ně odpovědět 
(je nějaká 
otázka, na 
kterou nevíš 
odpověď? napiš) 

shlédni video a procvič si i 
angličtinu 
https://www.youtube.com
/watch?v=Uh7oG1ac9go 

Voj 

CH 
(2h) 

Oxidy - 
názvosloví 

POTOM: 
Prostudujte  
učebnici kapitolu 
na str. 84 - 85 a 
udělejte si 
výpisky dopředu 
do sešitů. 
 

NEJPRVE: 
Zhlédněte video 
a zkuste 
pochopit, jak se 
tvoří  názvosloví 
oxidů: 
https://video.se
arch.yahoo.com/
search/video?fr=
mcafee_unintern
ational&p=oxidy
+n%C3%A1zvosl
ov%C3%AD+vide
o#id=1&vid=8a0c
3ad2152fe0389d

NAKONEC: 
Zkuste si cvičně testík 
(pokud budete mít z 
výsledku radost, podělte se 
o ni se mnou, pokud ne, 
napište, co vám dělá 
potíže): 
https://testi.cz/testy/che
mie/nazvoslovi-oxidu/?sug 
a pak procvičujte na naší 
oblíbené stránce: 
https://www.cram.com/fl
ashcards/games/jewel/oxi
dy-nazvoslovi-5504284 

 

Šm 

http://www.stream.cz/slavnedny/666846-den-kdy-byl-patentovan-telefon-7-brezen
http://www.stream.cz/slavnedny/666846-den-kdy-byl-patentovan-telefon-7-brezen
http://www.stream.cz/slavnedny/666846-den-kdy-byl-patentovan-telefon-7-brezen
http://www.stream.cz/slavnedny/525432-den-kdy-byla-vynalezena-zarovka-21-rijen
http://www.stream.cz/slavnedny/525432-den-kdy-byla-vynalezena-zarovka-21-rijen
http://www.stream.cz/slavnedny/525432-den-kdy-byla-vynalezena-zarovka-21-rijen
https://www.youtube.com/watch?v=Uh7oG1ac9go
https://www.youtube.com/watch?v=Uh7oG1ac9go
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://testi.cz/testy/chemie/nazvoslovi-oxidu/?sug
https://testi.cz/testy/chemie/nazvoslovi-oxidu/?sug
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/oxidy-nazvoslovi-5504284
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/oxidy-nazvoslovi-5504284
https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/oxidy-nazvoslovi-5504284


acf2a4d07a61ca
&action=click 

F 
(2h) 

Práce Učebnice pro 8. 
ročník (žlutá) - 
seznámit se s 
jejím obsahem; 
přečíst kapitolu 
Práce 

Zhlédni prvních 13 minut tohoto videa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0rYgOmi
eTjU 
 
Do sešitu zapiš: 
Práce, výkon, energie 
 
               Práce 

 
Práce je fyzikální veličina. 
Značka: W 
Jednotka: J…..Joule (džaul) 
!!! Práci 1J vykoná síla o velikosti 1N při 
přemístění tělesa po dráze 1m ve směru síly. 
 
 

Mi 

TV 
(2h) 

Běžecká 
abeceda 
-opakovat 
 
 
 
 
Protahovací 
cviky 

Poskoky stranou, překládání, poskoky z pravé a levé nohy se 
střídavým zvedáním paží, zakopávání (patami dotek hýždí), 
předkopávání-skipping (vysoká kolena). Kombinujte otočky+změny 
směru pohybem do stran a předozadně. Stačí vám úsek cca 10m 
nebo dle možností. 
Intenzitu cvičení zkuste přizpůsobit tak, aby jste měli pocit, že jste 
pro svoji kondici něco udělali. 
Např. Stoj nohy u sebe (hloubka předklonu), sed roznožný (dotek 
rukama špiček bot - nekrčit nohy), široký stoj rozkročný (snaha o co 
nejširší rozkročení, chodidla plně na zemi a nekrčit nohy). 
V maximálním rozsahu jednotlivých cviků se snaž vydržet alespoň 
10 sekund do mírné bolesti. 
 
 

Pol, Voj 

VOP 
(2h) 

Sebehodnocení Zamysli se nad svými studijními úspěchy i neúspěchy a nad věcmi, 
které ti ještě nejdou, ale v budoucnu by ti šly zlepšit. Zamysli se nad 
tím, čeho chceš jednou dosáhnout, a jak tě vnímají ostatní. Navrhni 
motto, které tě nejlépe charakterizuje. 

Kašp 

INF 
(1h) 

Počítačová 
grafika, 
rastrové a 
vektorové 
programy 

Napiš referát na téma: Počítačová grafika 
Zaměř se na její historii, vývoj, současnost, možnosti využití, rozdíl 
mezi 2D a 3D grafikou. Zjisti, jak se v grafice využívají rastrové a 
vektorové programy. 
Rozsah 1 stránka. Lze vložit tematický obrázek. 
Odešli na e-mail do 24. 4.  

Kašp 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee_uninternational&p=oxidy+n%C3%A1zvoslov%C3%AD+video#id=1&vid=8a0c3ad2152fe0389dacf2a4d07a61ca&action=click
https://www.youtube.com/watch?v=0rYgOmieTjU
https://www.youtube.com/watch?v=0rYgOmieTjU


VKO 
(1h) 

Úrok - výpočet Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může 
dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s 
ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. 
Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná 
jistina – navrácena spolu s navýšením, úrokem. 
https://www.usetreno.cz/vypocet-uroku-z-pujcky/#gref 
Podívej se na výše uvedený odkaz a můžeš si vyzkoušet, jak se úrok 
vypočítá. (Potřebuješ si jen vyhledat úrokovou sazbu u vybrané 
banky, ostatní hodnoty si můžeš cvičně zvolit podle svého uvážení.) 

Kašp 

HV      

 

 

https://www.usetreno.cz/vypocet-uroku-z-pujcky/#gref

