
9._náplň učiva_20.4.-24.4. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyu
čují
cí 

ČJ 
(5h) 

Určování 
druhů 
vedlejších 
vět 

POTOM: Dozadu do 
sešitů vypracujte 81/10 
a 81/12. Pošlete 
ofocené na můj e-mail 
do pátku 24.4. 

NAKONEC: 
Na sdílený disk 
jsem vám uložila 
test na skladbu. 
Opět jsem z 
Cermat testů 
vylovila příslušná 
cvičení a vytvořila 
z nich jeden 
monotematický 
test. Napište mi do 
Wordu, nebo na 
papír správné 
odpovědi a pošlete 
je na můj e-mail 
(do pátku 24.4.).  
Cesta k souboru je: 
https://drive.goog
le.com/file/d/1oo
dIJE6ExJgCWZniI7g
PyS3q5RAUb2ey/v
iew?usp=sharing 
Důležité: neměňte 
původní soubor, 
pouze zkopírujte! 
Čísla pište prosím 
tak, jak jdou za 
sebou v testu.  

NEJPRVE: 
Zhlédněte videa: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=9Pv2
0AswYQE 
a 
https://www.youtub
e.com/watch?v=xrV3
-HJGrtA 
 
Komu by nešlo 
spustit přes tento 
odkaz, na Youtube 
zadejte Vedlejší věty 
12,  Vedlejší věty 13.  
 

Šm 

M  
(5h) 

Goniometrické 
funkce - sinus 

zopakuj si : 
pravoúhlý trojúhelník , 
přepona, odvěsny, 
Pythagoras 
 
výklad : 
https://www.youtube.co
m/watch?v=igorfU1XOk
o&list=RDCMUCLfEwNG
lcQBpDiWbWnVa0Pg&st
art_radio=1&t=0 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=igorfU1XOk
o 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=no1priHlZB
M 
 

procvičování : 
 
Musíš si 
pamatovat: 
 
V klasicky 
pojmenovaném 
pravoúhlém 
trojúhelníku ABC 
(pravý úhel vrchol 
C, ostatní body proti 
směru hod. ruč.): 
 

sin α = a/c 
(protilehlá ku 
přeponě) 
 

sin β = b/c 
(totéž) 

domácí úkol : 
 
V tabulkách vyhledej a 
zapiš hodnoty funkce 
sin α pro : 
 
α = 15⁰     sin α = 
……… 
 
α = 88⁰   sin α = 
………. 
 
α = 60⁰   sin α = 
……… 
 
α = 73⁰    sin α = 
………. 
 
α = 20⁰20’    sin α 
=…. 

Pok 
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dále jsou potřeba 
M-F tabulky - v nich 
se pokus vyhledat 

hodnoty funkce sin 
α 
(celé stupně v 
levých sloupcích, 
minuty k nim na 
stejných řádcích) 

 
 
Jednoduchý příklad 
pro začátek (dělej si 
náčrtky s barevně 
označenými 
zámými prvky!): 
 
Urči délku 
přepony v prav. tr. 
ABC, je-li a = 5 cm 
a α = 65⁰: 
 
sin 65⁰ = 5/c 
c = 5/sin 65⁰ 
hodnotu sin 65⁰ 
vyhledám v 
tabulkách a 
dosadím do rovnice 
c = 5/0,9063 
c = 5,52 cm 
 (vždy kontroluj, 
zda přepona, která 
vyšla, je delší než 
odvěsna!) 
 
 

 
α = 57⁰10’    sin 
α=........ 
 
α = 75⁰50’    sin 
α=........ 
 
α = 50’       sin α = 
…….. 
 
 
Urči délku odvěsny a, 
je li v klasicky 
značeném prav. troj. 
ABC, kde úhel α = 30⁰ 
a délka přepony 30 
cm. 
 
 
 
 
 
pro přijímačky : 
 
http://zsoldrisov.cz/w
p-content/uploads/20
20/03/9.-pracovn%C3
%AD-list.png 
 
https://www.onlinecv
iceni.cz/exc/chk_exc.p
hp 
 
videa : 
 Dr. Matika 
 
 

INF 
(1h) 

Podmíněné 
formátování 

Možnosti podmíněného formátování jsou v programu MS Excel velmi 
široké. Podmíněné formátování umožňuje zvýraznit zajímavé buňky, 
zdůraznit extrémní hodnoty a vizualizovat data pomocí datových 
pruhů, barevných škál a sad ikon na základě kritérií.  
https://exceltown.com/navody/podminene-formatovani/podminen
e-formatovani-zakladni-navod/ 
Podle návodu na výše uvedené adrese vytvoř v programu MS Excel 
obě dvě uvedené jednoduché tabulky. Třetí tabulku vytvoř 
podobným způsobem ze svých libovolných vlastních dat. Všechny 
tabulky vytvoř na stejném listu. V případě dotazů napiš. Úkol odešli 
na e-mail do 24. 4. 

Kaš
p 

ZNj 
(2h) 

Die 12. Lektion str. 44 dole text Lernen 
lernen - udělej si 
tabulku na týden od 
pondělí do pátku a 
zapisuj si časy dle 

 Děkuji vám všem, 
kteří plníte zadané 
úkoly. Odpovídám 
postupně dle 
časových možností. 

 

http://zsoldrisov.cz/wp-content/uploads/2020/03/9.-pracovn%C3%AD-list.png
http://zsoldrisov.cz/wp-content/uploads/2020/03/9.-pracovn%C3%AD-list.png
http://zsoldrisov.cz/wp-content/uploads/2020/03/9.-pracovn%C3%AD-list.png
http://zsoldrisov.cz/wp-content/uploads/2020/03/9.-pracovn%C3%AD-list.png
https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php
https://exceltown.com/navody/podminene-formatovani/podminene-formatovani-zakladni-navod/
https://exceltown.com/navody/podminene-formatovani/podminene-formatovani-zakladni-navod/


pokynu (vše 
česky!)Vyplněnou 
tabulku mi v pátek 
pošli. 

mějte se hezky a 
buďte zdraví. 

AJ 
(3h) 

At the Airport 
https://www.hel
pforenglish.cz/art
icle/2011021701-
business-07-cestu
jeme-letadlem-1 
 
https://www.you
tube.com/watch?
v=GEvSUrPpftw 
 
https://www.you
tube.com/watch?
v=_Gb2UA4WT1k 

73/5 - ústně 65 - celá str. NEJPRVE - přečtěte si 
článek v prvním 
odkazu a do sešitu si 
vypište slovíčka 
(tučná modrá a 
nadpisy), nepište 
Liquids  
POTÉ - další 2 videa, 
u druhého videa 
nahlas opakuje fráze 
DÁLE se podívejte do 
učebnice a vyplňte 
pracovní sešit 
NAKONEC- obdržíte 
mail, projděte si 
prezentaci na 
zopakování slovíček, 
přečtěte si rozhovory 
a vyplňte testík - 
odpovědi 1-22 
pošlete MAILEM 
 
 

Mc
G 

AJ 
(3h) 

The Competition: 
Part 1 - Trpný rod 
- čas budoucí 

68 - Přečtěte si inzerát 
a článek a odpovězte 
na otázky ve cv. 1 a 2, 
odpovědi mi zašlete na 
e-mail 

60 - vypracujte 
všechna cvičení a 
zkontrolujte si je 
podle klíče který 
najdete v mailu 

Prostudujte si 
gramatiku - Trpný 
rod v budoucím čase 
WB s. 76 
 
Přihlaste se do Duo 
lingové třídy - 
pozvánku máte v 
mailu. 

Th 

D 
(2h) 

ČSR po 2. sv. 
válce 

str. 84-91 
film Habermannův mlýn 
(tzv. divoký odsun 
Němců) 
 

- projdi si text, abys rozuměl/a zápisu 
- zápis pošlu 
25.  2. 1948   96.     Den, kdy došlo ke 
komunistickému převratu (25. únor) 
25. 10. 1948 259.   Den přijetí zákona o 
táborech nucených prací (25. říjen 1948)  
25. 10. 1948 3. BONUS: 
Jak vypadaly korekce v pracovních 
táborech 
11. 12. 1949   267.   Den 
Číhošťského zázraku (11. prosinec 1949) 
27.  6. 1950   35.     Den, kdy byla 
popravena Milada Horáková (27. červen) 
 

Se 
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Př 
(1h) 

Sopečná 
činnost 

uč. str. 39 - 40 přečíst 
+ krátký zápis s 
nákresem sopky a její 
části (nezapomeň na 
popis) - naskenuj nebo 
vyfoť a pošli na mail  

poslat 
vypracovaný test z 
hornin (kdo ještě 
neposlal) ať mohu 
všem opravit 

shlédnout videa 
https://www.youtub
e.com/watch?v=w2S
QfruC9x4 
https://www.youtub
e.com/watch?v=w2S
QfruC9x4 

Voj 

F  
(2h) 

Elektromagn
et a jeho 
užití 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromotor 

POTOM: 
Přečtěte si v učebnici 
článek na str. 16 - 20 a 
dopředu do sešitů si 
udělejte krátký zápis. 
 
 
 
POTOM: 
Přečtěte si v učebnici 
článek na str. 24 - 26 a 
dopředu do sešitů si 
udělejte krátký zápis. 
 

NEJPRVE: 
Zhlédněte 
prezentace: 
https://slideplayer
.cz/slide/3128000/ 
a 
https://slideplayer
.cz/slide/2021355/ 
 
 
 
 
 
NEJPRVE: 
Zhlédněte video: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=r7vzux7l9y8 
Kdo nemůžete 
otevřít, hledejte 
pod pojmem 
Nezkreslená věda - 
elektromotory. 

 Šm 

Ch 
(2h) 

Karboxylové 
kyseliny 
 
 
 
 
Karboxylové 
kyseliny 
vázané v 
tucích  

Přečtěte si v učebnici 
na str. 51 - 52 článek 
Karboxylové kyseliny 
 
 
 
Přečtěte si v učebnici 
na str. 52 - 53 článek 
Karboxylové kyseliny 
vázané v tucích (vyšší 
mastné kyseliny) 
 

Na sdílený disk 
jsem vám uložila 
zápis z přečteného 
učiva. Opište si ho, 
nebo nalepte 
dopředu do sešitu. 
 
Cesta k souboru je:  
https://drive.goog
le.com/file/d/1hb
wlCmBaWhjRA95r
Ul7MtymB76yiZcF
U/view?usp=shari
ng 
 
Důležité: neměňte 
původní soubor, 
pouze stáhněte a 
vytiskněte. 
 

Zjistěte: 
 
a) která z 
karboxylových 
kyselin vzniká při 
zvýšené fyzické 
námaze, přičemž 
pokud není včas ze 
svalu odváděna, 
způsobuje za 
nedostatku kyslíku 
svalovou únavu, 
bolet až křeče 
 
b) proč kopřiva pálí, 
když se jí dotkneme, 
a přitom ji sbíráme 
jako léčivou bylinu. 
 
Nabízím i téma na 
dobrovolný referát: 
Proč je pro člověka 
důležité přijímat v 
potravě omega 3 a 6 
mastné kyseliny?  

Šm 

https://www.youtube.com/watch?v=w2SQfruC9x4
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https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8


 
Svá zjištění pošlete do 
pátku 24.4. 

Z 
(2h) 

Typy států str. 20 - 22 3) státy podle způsobu vlády 
- vysvětlení + příklad 

4) státy podle správního členění 
- schéma str. 22 
- vysvětlení + příklad 

Dodržuj číslování kapitol, ať víš, že máš 
vše  

Se 
 
 

Ov 
(1h) 

Preventivní 
program 
Romeo, 
Julie…sex 
 

 Vyplňte prosím 
pracovní list 
Romeo, Julie…sex 
(je ke stažení na 
stránkách školy 
pod náplní učiva. 
Pošlete na můj 
e-mail nejpozději 
do 24.4. (Kdo tak 
již učinil, tomu 
děkuji.) 

 Šm 

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 

Sh 
(1h) 

Pohybová 
činnost 

Volba pohybové činnosti dle vlastních možností a podmínek. Kaš
p 
 
 
 
 
 

Vv 
(2ho
d) 

 Ba 

 

 


