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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyuč
ující 

ČJ  
(4h) 

mluvnice: 
 
Podstatná 
jména, 
procvičování 
tvarů 
podstatných 
jmen 
 
 
literatura: 
 
Henryk 
Sienkiewicz 

POTOM 
Vypracuj podle zadání 
do sešitu: 
str. 74/2, 3, 4 
str. 75/6, 7 a),8 a) b) 
 
Proveď zápis do sešitu: 
DRUHY PODSTATNÝCH 
JMEN: 

1) konkrétní 
2) abstraktní 

(dělení podle hmotné 
existence) 

1) pomnožná 
2) hromadná 
3) látková 

(dělení podle čísla) 
 
U podstatných jmen 
určujeme rod, číslo, 
pád a vzor. 

NEJPRVE 
Podívej se na pravidla dělení podstatných 
jmen konkrétních, abstraktních, 
pomnožných, hromadných, látkových a jejich 
příklady: 
https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidl
a-podstatna-jmena-konkretni-abstraktni-
pomnozna-hromadna-latkova/ 
https://erikahanackova.cz/podstatna-jmena-
pomnozna-hromadna-a-latkova/ 
Připomeň si a zopakuj rody a vzory 
podstatných jmen: 
https://www.mojecestina.cz/slovni-
druhy/podstatna-jmena/vzory-podstatnych-
jmen?articleType=explain 
Můžeš vyzkoušet testy a zjistit svůj výsledek: 
https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-
podstatna-jmena-konkretni-a-abstraktni-11/ 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/554 
https://www.pravopisne.cz/category/vetne-
rozbory/tvaroslovi-morfologie/slovni-druhy/ 
 
Pošlu ti pracovní listy. Vypracuj je poctivě a 
až potom si zkontroluj své výsledky. 
NAKONEC 

literatura: Henryk Sienkiewicz 
Podívej se na následující odkazy: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sie
nkiewicz 
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/
henryk-sienkiewicz-152 
Zjisti, kdy a kde autor působil, jak byla 
zaměřena jeho tvorba, kterou se proslavil, 
jaká byla jeho nejznámější díla. 

Kašp 

M  
(4h) 

Tečna ke kružnici 
(konstrukce, v 
ýpočty) 

výklad : 
Podstata = všechny 
body kružnice nad 
jejím průměrem 
jsou vrcholy 
pravoúhlého 
trojúhelníku 
(neplatí pro oba 
krajní body 
průměru). Zkus si 
několik takových 
trojúhelníků 
načrtnout. 

procvičování : 
 
Jak narýsuji 
tečnu z vnějšího 
bodu X - 
graficky 
rozpůlím 
úsečku SX , 
dostanu střed 
Thal. kružnice Y, 
z něho 
poloměrem 
SY=YX protnu 

domácí úkol : 
 
1)Narýsuj kružnici k(S, 2 
cm). 
Dále její vnější bod X tak, 
aby platilo |SX| = 10 cm. 
Sestroj tečny z bodu X ke 
kružnici. 
 
2) Vypočítej délku úsečky 
TX. (T je bod dotyku). 

Pok 

https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-podstatna-jmena-konkretni-abstraktni-pomnozna-hromadna-latkova/
https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-podstatna-jmena-konkretni-abstraktni-pomnozna-hromadna-latkova/
https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-podstatna-jmena-konkretni-abstraktni-pomnozna-hromadna-latkova/
https://erikahanackova.cz/podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-a-latkova/
https://erikahanackova.cz/podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-a-latkova/
https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy/podstatna-jmena/vzory-podstatnych-jmen?articleType=explain
https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy/podstatna-jmena/vzory-podstatnych-jmen?articleType=explain
https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy/podstatna-jmena/vzory-podstatnych-jmen?articleType=explain
https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-podstatna-jmena-konkretni-a-abstraktni-11/
https://www.pravopisne.cz/2014/11/test-podstatna-jmena-konkretni-a-abstraktni-11/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/554
https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/tvaroslovi-morfologie/slovni-druhy/
https://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/tvaroslovi-morfologie/slovni-druhy/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/henryk-sienkiewicz-152
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/henryk-sienkiewicz-152


 Dále si opakujeme : 
tečna je kolmá k 
příslušnému 
poloměru. 
 
učebnice III. kapitola 
1.4 Thaletova věta str. 
22(?) - 27 
 
https://matematika.c
z/thaletova-kruznice  
(jen popis, ne důkaz !) 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=ABP9f
SEle5w 
 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=oxFgT
HzDyCU 
 
 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=9zY0W
MQUygk 

původní 
kružnici a 
dostanu tak 
body dotyku T a 
T’. Přímky TX a 
T’X jsou 
hledanými 
tečnami. 
Kdybychom 
chtěli vypočítat 
vzdálenost TX - 
pak je to podle 
Pythagora - 
nesmíme 
zapomínat, že u 
bodu dotyku T 
je VŽDY  
pravý úhel! 
Vzdálenost 
středu od 
vnějšího bodu 
je vždy 
přepona. TS = 
poloměr 
kružnice. 
Pak platí :SX² = 
ST² +  TX², z 
toho TX² = SX² - 
ST² 
 
http://www.zs-
mat5.cz/projekt
_motivace/24_t
haletova_kruzni
ce_ml.pdf 
 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=9zY0WMQ
Uygk 
 
 

INF 
(1h) 

Různé 
informační 
zdroje 

 

Podívej se na následující informace čerpané z různých 
informačních zdrojů. Zjisti, jakému společnému tématu se věnují a 
v čem se jednotlivé zdroje liší. 
https://www.novinky.cz/tema/clanek/1-kveten-40069896 
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce 
https://www.vimvic.cz/clanek/svatek-prace-na-co-mate-narok 
Zamysli se nad získáváním, ověřováním a porovnáváním informací, 
které čerpeš z různých informačních zdrojů. 

Kašp 

AJ (2h) Slovní zásoba, 
čtení s 
poslechem, 
přítomný čas 

3)Pokračujte ve čtení 
a poslechu dalších 2 
kapitol Robinsona ve 
své úrovni. 
https://www.robinso

2)str. 2-3 
všechna cvičení 
(Na str. 3 
používáte přít. 
čas prostý.) 

1)Zopakujte si slovíčka 
lekce 8 (modrý prac. 
seš.) a lekce Starter 
(fialový prac. seš.) Bude 
testík. (Pošlu mailem 

McG 

https://matematika.cz/thaletova-kruznice
https://matematika.cz/thaletova-kruznice
https://www.youtube.com/watch?v=ABP9fSEle5w
https://www.youtube.com/watch?v=ABP9fSEle5w
https://www.youtube.com/watch?v=ABP9fSEle5w
https://www.youtube.com/watch?v=oxFgTHzDyCU
https://www.youtube.com/watch?v=oxFgTHzDyCU
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https://www.youtube.com/watch?v=9zY0WMQUygk
https://www.youtube.com/watch?v=9zY0WMQUygk
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http://www.zs-mat5.cz/projekt_motivace/24_thaletova_kruznice_ml.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=9zY0WMQUygk
https://www.youtube.com/watch?v=9zY0WMQUygk
https://www.youtube.com/watch?v=9zY0WMQUygk
https://www.youtube.com/watch?v=9zY0WMQUygk
https://www.novinky.cz/tema/clanek/1-kveten-40069896
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
https://www.vimvic.cz/clanek/svatek-prace-na-co-mate-narok
https://www.robinsoncrusoeinlevels.com/


ncrusoeinlevels.com/ cv. 3- klad. a 
zápor. věty o 
Adamovi a 
Jackovi 
cv.4 - píšete 
věty o vás a 
použijete 
slovíčka z 
tabulky 
cv.5 - rozhovor 
do správného 
pořadí 
cv.6 - sestavíte 
otázku v přít. 
čase prostém 
cv. 7 - odpovíte 
podle sebe 

nebo dám na 
Classroom) 
4)Poproste rodiče, aby 
vám stáhli na 
telefon/tablet aplikaci 
DUOLINGO. Trénujte 
angličtinu i další jazyky 
každý den chvilku, 
sbírejte body, sledujte 
se s kamarády. 
Odkaz pošlu mailem. 
 

ZNj 
(1h) 

Opakování  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wünsche (přání) 

Zopakuj si 
gramatiku: učebnice 
str. 64   (časování 
sloves essen-jíst, 
treffen-potkat 
někoho, ich möchte- 
chtěl bych), opiš do 
školního sešitu. 
Učebnice str. 58 cv.1 
ústně, cv. 2, 3 přečti 
si 
Učebnice - str. 59, 
cv.4 - přečti si 
 

PS str. 57,cv. 4 
Pracuj se 
slovníkem. 

Nezapomeň procvičovat 
slovní zásobu. 

Pol 

D 
(2h)  

Změny ve 
společnosti 2/2 
19.st. 

str. 75-80 
 

- přečíst, část zápisu pošlu 
- udělej si přehled světových vynálezů a 
objevů (rok + co) - dle tebe 15 
nejdůležitějších (pošli) 
- projdi si opak. str. 81 (pro sebe…) 
- státní svátek 1.5. (puntík do sešitu) 
(boj za 8hodinovou pracovní dobu) 
Svátek jara nebo svátek práce? | 1. 
květen | Na ubrousek (4K 

(pokud se ti odkaz neotevře, zkopíruj do 
vyhledávače) 

Se 

Př (2h) Trávicí soustava 
- výživa,  
metabolismus 
uč. 49 - 51 
dobře prostuduj! 

kdo neposlal minulý 
DÚ? 
Napiš mi, které 
trávicí enzymy se 
vyskytují v těle, jaký 
mají význam (co 
tráví) a který orgán 
trávicí soustavy je 
vylučuje 

-shlédni video 
https://www.youtube.com/watch?v=TM
nX76SlKDY&feature=youtu.be 
-  na mail jsem ti poslala materiály k 
výuce - vytiskni a nalep do sešitu tabulky, 
ostatní pečlivě prostuduj,  
- zápis je dobrovolný dle tvého uvážení 
- projdi si otázky na konci kapitoly, 
odpovědi si zkontroluj se spolužákem 

Voj 

https://www.robinsoncrusoeinlevels.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kD3DjNRpWaQ
https://www.youtube.com/watch?v=kD3DjNRpWaQ
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY&feature=youtu.be


 - příště bude test z trávicí soustavy 

F 
(2h)  

Výkon 
Učebnice pro 8. 
ročník (žlutá) - 
přečíst kapitolu 
Výkon - str. 22 - 24 

Zápis do sešitu: 
Výkon 
Výkon je fyzikální veličina, která nám ukazuje, jak 
rychle byla práce vykonána. 

 
Zhlédni video a zkus pochopit výpočty: 
https://www.youtube.com/watch?v=64u_EyuLBP
k 
DÚ ofoť mi svoje výpisky z kapitoly výkon a pošli 
mi je na e-mail.  
Buď z fyziky v pohodě, zkus pochopit to, že když 
někdo splní úkol za kratší dobu, má vyšší výkon. 
Práci v tomto chápání je však nutné brát jako 
působení síly po určité dráze - něco zvedáme, 
přenášíme, třeba i svoje tělo :):):). 

 

Mi 

Z 
(1h)  

Kraje ČR - 9) 
Pardubický kraj 

str. 65-67 
DDÚ, pwp… 
 

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

1. Marien / V.Troníček 
- Kluk z Pardubic   

 

Se 

Ch 
(1h) 

Významné oxidy Prostudujte si v učebnici stránky 86 - 87 a udělejte si výpisky 
dopředu do sešitů. Do 30.4. mi prosím pošlete vzorce následujících 
sloučenin, abych věděla, jak vám to jde: 
oxid železitý 
oxid sírový 
oxid cíničitý 
oxid osmičelý 
oxid jodistý 
oxid uhelnatý. 

Šm 

VkO 
(1h) 

Základní práva a 

svobody 

Připomeň si nadcházející Svátek práce, který nás příští týden v 

pátek čeká. 

Zhodnoť, to, co už o něm víš. Vyhledej další informace. Zamysli se 

nad tímto státním svátkem. Zjisti, proč se slaví, kdy v historii vznikl, 

jakým vývojem prošel, a jaká je jeho dnešní podoba. 

Kašp 

https://www.youtube.com/watch?v=64u_EyuLBPk
https://www.youtube.com/watch?v=64u_EyuLBPk
https://www.youtube.com/watch?v=C8szCa8dzRQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=C8szCa8dzRQ&t=84s


TV 
(2h) 

Svaly zad 
 
 
 
 
 
 
 
Běžecká abeceda 

Leh na břiše - dlaně pod čelem, zvedáme horní část těla s vydrží 
cca 3 sekund po 10 opakováních. (hlavu nezaklánět, držet ji v 
prodloužení trupu). 
Vzpor klečmo - záda střídavě prohnutá (kočka) a vyhrbená (pes) 
10x. 
Vzpor klečmo - předpažit pravou ruku a zanožit levou nohu x 
předpažit levou ruku a zanožit pravou nohu (výdrž 3s a opakujte 
alespoň 10x, držte tělo v rovině). 
Poskoky stranou, překládání, poskoky z pravé a levé nohy se 
střídavým zvedáním paží, zakopávání (patama dotek hýždí), 
předkopávání (vysoká kolena). Stačí vám úsek cca 10m nebo dle 
možností. 
 

Voj, 
Pol 

VV  Pomožte doma rodičům - kluci s nějakou chlapskou prací - 
bourejte, stavějte, holky třeba v kuchyni. A nebo klidně naopak. 
Můžete se u toho vyfotit a fotku poslat na mail nebo vložit na 
Classroom. :-) 

 

 

 


