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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyu
čujíc
í 

ČJ  
(5h) 

mluvnice: 
- SLOVNÍ DRUHY  
- PODST. JMÉNA 

● druhy 
● pravopis 
● skloňování 
● gram. 

kategorie 
● označující 

části těla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
literatura: 
SOUČASNÁ 
LITERATURA NA 
TRHU 

Nejprve si procvič slovní druhy: 
https://www.pravopisne.cz/2017/04/test-urcovani-slovnich-druh
u-denicek-moderniho-paru/ 
 
Dále si do sešitu vypiš / vlep gramatiku o podst. jm. ozn. části             
lidského těla (pošlu mailem). 
 
Vypracuj pracovní list (PL a jeho řešení pošlu mailem), kde si           
komplexní látku o PODST. JM. procvičíš a zopakuješ. Využij při          
tom gramatiku, kterou jsem celé třídě zaslala na mail minulý          
týden (společně s řešením úkolů z učebnice) + gramatiku nově          
zaslanou, příp. učebnici str. 10. PL mi pošli mailem do 23. 4. 2020. 
 
Vypracuj TEST č. 5 v učebnici na str. 51, výsledky si zkontroluj dle             
řešení. 
 
Poznámka: Veškerou gramatiku, která se týká podst. jmen, jsme         
probrali v loňském roce. Využij zápisy a pracovní sešity z loňska k jejímu             
lepšímu pochopení. 

Zá 

Vyhledej 5 současných českých a 5 zahraničních autorů, vypiš         
jejich jména + ke každému autorovi napiš jedno jeho dílo a žánr            
tohoto díla + odpověz na otázku: Je mezi tebou vyhledanými          
autory někdo, jehož dílo jsi četl / chtěl by sis přečíst (příp. o jaké              
dílo jde)? Vše pošli mailem do 22. 4. 

sloh: 
CHARAKTERISTIKA 

učeb. str. 134 / cv. 6 
a) - ústně 
 
učeb. str. 135 / cv. 7 
+ 9 - fólie 

Klikni na online kvíz, který ti pomůže,       
ujasnit si, co daný sloh. útvar znamená: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/9
99  

M  
(5h) 

Procenta : 
výpočet základu 

výklad: 
 
Tentokrát neznáme 
základ=100%, 1% 
vypočítáme, když 
dané číslo dělíme 
uvedeným počtem 
procent a podíl 
násobíme 100. 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=Tbkon
x6Iyjo&t=336s 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=RJ7-lT
vg3lk 

procvičování: 
 
http://old.zsd
obrichovice.cz
/ukoly/matik
a/testy/testy.
php?go=m7_1
5 

DÚ : 
urči základ, když : 
1% je 145       z = ………... 
40% je 8400      nebo 100% 
=.. 
56% je 4536 
99% je 792 
0,3% je 120 
135% je 1620 
½% je 5 
800% je 64 
12% je 8,4 
456% je 15048 
     
 
 
 

Pok 

https://www.pravopisne.cz/2017/04/test-urcovani-slovnich-druhu-denicek-moderniho-paru/
https://www.pravopisne.cz/2017/04/test-urcovani-slovnich-druhu-denicek-moderniho-paru/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/999
https://www.skolasnadhledem.cz/game/999
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo&t=336s
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo&t=336s
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo&t=336s
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7-lTvg3lk
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7-lTvg3lk
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7-lTvg3lk
http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_15
http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_15
http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_15
http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_15
http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_15
http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_15


 

AJ 
(3h) 

Minulé časy, 
poslech, 
převyprávění 
příběhu 
 
Písničky s 
dopisováním slov 
dle poslechu: 
https://lyricstraini
ng.com/ 

Materiály pošlu 
mailem 

str.35/4,5,6 
cv.4 - 
odpovězte 
dle cv. 3 
cv.5 - 
zakroužkujte 
(viz zápis z 
prezentace 
minul. týden) 
cv.6 - 
přečtěte a 
krátce 
odpovězte na 
otázky 

NEJPRVE - si zopakujte 
slovíčka 4. lekce - všechna 
POTÉ - prac. seš. 
POTOM - mailem pošlu 
příběh s poslechem a prac. 
listem. Příběh si přečtěte a 
poslechněte (vícekrát), 
vyplňte prac. list 
(zkontrolujte s výsledky) a 
příběh svými slovy 
převyprávějte v minulém 
čase (jednoduchou 
angličtinou) a pošlete na 
EMAIL. 
NAKONEC zábava - 
rozklikněte odkaz v učivu, 
nejspíš budete muset 
kliknout na GO TO WEB, 
vyberte si písničku, zvolte 
úroveň (zelená, max 
oranžová), poslouchejte a 
dopisujte slova, která 
slyšíte. (šipka doleva - 
znovu přehraje, šipka 
doprava - když nevíte, co 
dopsat). 

McG 

ZNj 
(2h) 

Die 3. Lektion 
die Tiere 

 str. 21/6b - v 
tabulce dopiš 
člen(Artikel). 
Potom mi 
tato slova se 
členem napiš 
v 
mailu.Pokud 
by se ti chtěl 
vložit i 
obrázek , 
budu ráda. 
Ostatní 
sloupečky 
nedělej.  

Opakuj si slovíčka 1. a 2. 
lekce, uč se slovíčka 3. 
lekce. Pokud nevíš, jak se 
vysloví, najdeš výslovnost 
na Seznamu v 
německo-českém slovníku. 
 
Milí žáci, děkuji všem, kteří 
vzorně posíláte splněné 
úkoly.Věřte, že z toho mám 
velkou radost. Bohužel 
nestíhám odpovídat, tak 
buďte trpěliví, určitě všem 
brzy odpovím. Mějte se moc 
hezky. 

Ba 

D 
(2h)  

České království 
za Jagellonců 
 
Opakování - 
výsledky a význam 
husitského hnutí  

str. 85 - 87  
Přečti si text. Zjisti, 
odkud Jagellonci 
pocházeli, s kým se 
dělili o moc ve státě 
(stavovská 
monarchie), s kým 
válčili, co to byla tzv. 
jagellonská gotika. 

str. 44 - 45 
Vypracuj 
úkoly dle 
zadání. 
str. 46 
Vypracuj test 
a ověř si své 
znalosti. 

Dějiny udatného českého 
národa - shlédni videa v 
tomto pořadí: 
Husité v boji za pravdu: 
https://www.youtube.com
/watch?v=ONrMJnrkBvk 
Husité proti všem: 
https://www.youtube.com
/watch?v=t-kNdZW5dIU 
Zničená země: 

Kašp 

https://lyricstraining.com/
https://lyricstraining.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk
https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU


Zapiš si do sešitu 
oranžovou tabulku 
na str. 85 nahoře. 

https://www.youtube.com
/watch?v=hrZ1HYbBd_o 
Dodělej úkoly, které ti ještě 
chybí. 

Př 
(2h) 

Šelmy - lasicovité, 
medvědovité 
Ploutvonožci 

dle zaslaných 
prezentací si udělej 
zápis do sešitu 
(šelmy), 
ploutvonožci z 
učebnice str. 52-53 

shlédni dokumentární cyklus videí Ze života 
medvědů 
https://www.youtube.com/watch?v=rm9T
JNj3p4w 
https://www.youtube.com/watch?v=u0v8J
ElwI74 
https://www.youtube.com/watch?v=wbyQ
GIiL7Dk 

Voj 

F 
(1h)  

Kladka pevná a 
volná 

NAKONEC: 
Přečtěte si v 
učebnici článek na 
str. 82 - 84 a 
udělejte si výlisky 
dopředu do sešitů. 

 NEJPRVE: 
Zhlédněte video - od 2. 
minuty: 
https://www.youtube.com
/watch?v=0O4N0Pc55gg 
 
POTOM:  
Prostudujte materiál: 
http://www.zsondrejov.cz/
Vyuka/F-7H/Otaciv_04.pdf 

Šm 

Z 
(2h)  

Světový oceán str. 59-63 - přečti si kapitolu, “koukni” i do atlasu :-) 
- zápis posílám, doplň :-) 
- projdi si otázky str. 64 

Se 

VkZ 
(1h) 

Obrana proti 
manipulaci 

Podívej se na následující odkazy a přečti si články: 
https://www.mojezdravi.cz/psychika/manipulator-dobre-pozna-n
a-koho-si-muze-troufnout-jak-se-ubranit-4413.html 
https://g.cz/breznak-25-ucinnych-zbrani-proti-manipulaci/# 
Zjisti, jak se nejlépe bránit manipulaci, a jak odhalit manipulátora. 

Kašp 

VkO 
(1h) 

Banky a jejich 

služby 

Vytvoř referát na téma: Banky a jejich služby 

1) Zjisti, kdy, kde a proč vznikly první banky. 

2) Zjisti, jaké služby banky poskytují, a stručně tyto služby 

charakterizuj. 

3) Vyjmenuj tři nejznámější banky. 

4) Pokus se zjistit, kolik bank je v ČR.  

5) Napiš, zda by jsi chtěl/a některé bankovní služby v budoucnu 

používat nebo ne a proč. 

Rozsah 1 stránka. Můžeš vložit i obrázek. 

Odešli na e-mail do 24. 4. 

Kašp 

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). 

Voj, 
Kašp 

https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o
https://www.youtube.com/watch?v=rm9TJNj3p4w
https://www.youtube.com/watch?v=rm9TJNj3p4w
https://www.youtube.com/watch?v=u0v8JElwI74
https://www.youtube.com/watch?v=u0v8JElwI74
https://www.youtube.com/watch?v=wbyQGIiL7Dk
https://www.youtube.com/watch?v=wbyQGIiL7Dk
https://www.youtube.com/watch?v=0O4N0Pc55gg
https://www.youtube.com/watch?v=0O4N0Pc55gg
http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-7H/Otaciv_04.pdf
http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-7H/Otaciv_04.pdf
https://www.mojezdravi.cz/psychika/manipulator-dobre-pozna-na-koho-si-muze-troufnout-jak-se-ubranit-4413.html
https://www.mojezdravi.cz/psychika/manipulator-dobre-pozna-na-koho-si-muze-troufnout-jak-se-ubranit-4413.html
https://g.cz/breznak-25-ucinnych-zbrani-proti-manipulaci/#


V maximálním rozsahu jednotlivých cviků se snaž vydržet alespoň 
10 sekund do mírné bolesti. 
 
 

VV 
(2h) 

vše zůstává stejné (dle zájmu, zálib a možností…) 
co třeba antistresové omalovánky? 

Se 

 

 


