
9._náplň učiva_27.4.-30.4. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyuč
ující 

ČJ 
(4h) 

Básnické 
prostředky 

Blíží se čas lásky, a tak 
se budeme věnovat 
poezii. 
Prostudujte si 
prezentaci na stránce: 
http://www.campanus
.cz/kosinova/wp-conte
nt/uploads/sites/47/20
19/04/Poezieb%C3%A1
snick%C3%A9-prost%C
5%99edky.pdf 
a udělejte si výpisky 
dopředu do sešitů z 
literatury. 

Na sdílený disk jsem 
vám uložila soubor. 
Zkuste si vyplnit a 
teprve poté se 
podívejte na řešení. 
Cesta k souboru je: 
https://drive.google.co
m/open?id=1q03a3-fw
DT2k-LSa1lJniV_lOfJdr
XSX 
Prosím vás, vyplňujte 
až od pondělka. Je to 
PL pro vás, neposílejte 
mi ho, pokud byste 
něčemu nerozuměli, 
dejte mi vědět.  

Projděte si úryvek z 
básně Karla Hynka 
Máchy Máj (první 
dvě sloky): 
https://www.lupom
esky.cz/maj/ 
a napište mi, které 
všechny básnické 
prostředky - včetně 
příkladů z básně jste 
tam objevili. Ke 
každému 
básnickému 
prostředku stačí 
jeden příklad. 
 
 
 

Šm 

M  
(4h) 

Výpočty v 
pravoúhlém 
trojúhelníku 

výklad : 
Při výpočtech nám stačí 
znát Pythagora a dvě 
goniometrické funkce - 
sin α = protilehlá / 
přeponě 
a ( tangens) tg α = 
protilehlá / přilehlé 
…….. v klasicky 
značeném prav. 
trojúhelníku ABC - sin α 
=  a/c 
tg α = a /b 
 
Např. :  Urči všechny 
zbývající neznámé prvky 
v pr. tr. ABC, když znáš : 
β = 51०, a = 51 cm. 
Důležitý je solidní 
náčrtek s barevnými 
známými údaji!!! 
Začnu tím, co znám už z 
nižších ročníků - 
výpočtem určím úhel α, 
ten se rovná 39० 
(180०-90०-51० 
……..stačí 90०-51०). 
Pak, vycházím z 
původního zadání, určím 
pomocí jedné z obou 

procvičení : 
 
http://www.uh.cz/ftpro
zvrhy/Sablony/VY_32_I
NOVACE/VY_32_INOVA
CE_10_01_pdf/VY_32_IN
OVACE_10_01_20.pdf 
 Zkuste si JEN 2 - 3 
příklady ze cvičení 1. 
 
učebnice II. str. 55 - 73 
cokoli 

domácí úkol : 
 
z tabulek urči 
hodnoty funkce 
tangens pro : 
α = 30०        tg α = 
…. 
β = 83०        tg β = 
…. 
α = 11०      tg α = ….. 
β = 20०20’    tg β= 
…. 
α = 75०50’   tg α = 
…. 
β = 77०        sin β = 
…. 
α = 46०40’   sin α = 
.... 
 
 Urči všechny 
zbývající neznámé 
prvky v pr. tr. ABC, 
když znáš : 
α = 44०, b = 25 cm. 
 
--------------------------- 
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funkcí (sin, tg) délku 
další strany, např. tg β 
= b/51, z toho b = tg 51० 
. 51, to je 1,235 . 51 = 
62,99 cm ≐ 63 cm a pak 
už třeba pomocí 
Pythagora určím délku 
přepony ≐ 81 cm 
(kontroluj - je nejdelší!) 
A mám to! 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=bwNwk50K
TLI 
 
https://cs.khanacademy.
org/math/trigonometry
/trigonometry-right-tria
ngles/intro-to-the-trig-r
atios/v/basic-trigonome
try 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=h8Yl4NpLU
D0 
 
 

na přijímačky : 
 
http://www.1zslovos
ice.cz/files/document
s/48/16/m7_08_prip
rava%20slo%C5%BE
en%C3%A9%20zlom
ky.pdf 
 
 
Podstavou kolmého 
trojbokého hranolu je 
pravoúhlý trojúhelník 
s přeponou délky 10 
cm. Výška tělesa je 12 
cm, obsah nejmenší 
stěny pláště je 72 cm² 
. 
Vypočti povrch 
hranolu. 
 
 
Zjednoduš LV : 
 
a/b - 2 + b /a 
-------------------     = 
1/b - 1 /a 
 
 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=sI0_G
sTJvlM 
 

 

 

 

INF 
(1h) 

Zpracování a 
využití informací Zjisti, jakému společnému tématu se věnují následující informace v 

uvedených zdrojích. 

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 

Všimni si, v čem se jednotlivé zdroje liší. Využij získané informace a 

pokus se o jejich zhodnocení. Zamysli se nad získáváním, ověřováním a 

porovnáváním informací, které čerpeš z různých informačních zdrojů. 
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ZNj 
(2h) 

Die 12. Lektion 
dokončení slovní 
zásoby 

Str. 48 - Grammatik - 
Časové údaje v 
minulosti - opiš si do 
sešitu gramatika 
(všechny 4 řádky) 

Str. 47 - dopiš do 
slovníčku Seite 
 46, 47, 48 - napiš mi 
do mailu, že máš 
slovíčka dopsaná. 

Děkuji všem, kteří 
pracujete a plníte 
všechny úkoly z 
němčiny. Určitě 
budete za svou práci 
odměněni. 

Ba 

AJ 
(3h) 

Slovní zásoba, 
čtení 

2)Přečtěte si 2 zprávy 
dle vlastního výběru. U 
jedné zprávy 
vyzkoušejte všechny 3 
jazykové úrovně. Která 
úroveň je pro vás 
nejschůdnější??- 
Odpověď mi napište k 
testu na slovíčka. 
https://www.newsinlev
els.com/ 
Pod článkem si pusťte i 
poslech. 

3)Písničky s 
dopisováním slov dle 
poslechu: 
https://lyricstraining.co
m/ 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). 

1) Zopakujte si slovní 
zásobu z lekce 7 a 
doučte se slovíčka z 
lekce 8 (bude testík - 
pošlu mailem v 
týdnu). 
 
4) Kdo má problém s 
jazyky, vyzkoušejte 
aplikaci Duolingo. 
Můžete zde 
procvičovat i 
němčinu, sbírat 
body, sledovat 
kamarády. 

McG 

AJ 
(3h) 

Trpný rod - 
budoucí čas 

s. 69 / 3,4,6 - řešení mi 
pošli na mail 
cv.3 - budoucí trpný 
rod cv.4 - přepište věty 
v činném rodě do 
trpného  
cv.6 - spojte frázové 
slovo s významem  

s. 61 - doplň všechna 
cvičení a zkontroluj si 
je podle klíče 
cv.6 - doplňte frázová 
slovesa ze cv.5  
cv.7 - fráze (dle 
učebnice na str.69 
dole) 
cv.8 - doplňte fráze ze 
cv.7  
cv. 9 - rozhodněte, 
který text zní 
atraktivněji  

Napište sloh o 
vašem oblíbeném 
vynálezu, oblíbené 
věci. Návodné 
otázky: What is it 
for? Who gave it to 
you? or How did you 
get it? How long 
have you had it? 
What do you use ti 
for? How often do 
you use it? Why do 
you like it?..... 
Nepište pouze 
odpovědi na otázky, 
je to sloh. Své práce 
mi pošlete na mail 
therova.sona@zsdol
niroven.cz do 3.5. 

Th 

D 
(2h) 

Události po 
2. sv. válce 

- Události od 2. sv. války jsem vždy probírala jako “přehled událostí” u 
nás a v Evropě a ve světě.  
- V příloze budu posílat přehledy jednotlivých desetiletí.  
- Vy se pokuste v učebnici vyhledat příslušnou událost a případně si k ní 
jednou větou připojit pod tabulku srozumitelné vysvětlení. 
- Pouštějte si k tomu díly Streamu. 

- 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 
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Př 
(1h) 

Vnitřní 
geologické děje 
- shrnutí a 
opakování 

Tento týden si projdi 4 krátká videa a napiš, které z nich bylo nejlepší, 
kde ses dozvěděl/a nejvíc a které z nich ti dalo nové informace 
1)https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg&list=PLMDhwvS
or91mK4X7N5N4RRIxZkQ7-FVOp&index=5 
 
2)https://www.youtube.com/watch?v=SFC_qJ_8LnM&index=3&list=PL
MDhwvSor91mK4X7N5N4RRIxZkQ7-FVOp 
 
3)https://www.youtube.com/watch?v=1EvXoRg7QKM&list=PLMDhwvS
or91mK4X7N5N4RRIxZkQ7-FVOp 
 
4)https://www.youtube.com/watch?v=GjFhMdP8W5E&list=PLMDhwv
Sor91mK4X7N5N4RRIxZkQ7-FVOp&index=2 
 
 
 

Voj 

F  
(2h) 

Elektromagetic
ká indukce 

POTOM 
Přečtěte si v učebnici 
článek na str. 28 - 31 a 
udělejte si výpisky 
dopředu do sešitů. 

NEJPRVE 
Zhlédněte video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=IPbgRV_
9R2I 

NAKONEC 
Vyplňte pracovní list, 
který máte na 
sdíleném disku, a 
pošlete prosím do 
30.4. 
https://drive.google
.com/open?id=1a_x
sBAHhrWk8s2Z4PAL
HW5HMJdZiYom7 

Šm 

Ch 
(2h) 

Aminokyseliny Prostudujte si v 
učebnici článek na str. 
53 a udělejte stručné 
výpisky dopředu do 
sešitů. 

Do sešitů dopředu si 
ještě napište, kdo a jak 
objevil DNA, k čemu 
slouží, kde hraje 
významnou roli. 
Ofocené pošlete do 
30.4. 

 Šm 

Z 
(1h) 

Typy států str. 23 5) státy podle národnosti - národní a 
mnohonárodnostní - vysvětlení + příklad 
- vysvětli pojem multikulturalita 
- pošlu (po dlouhé době) testík :-)) 

Se 
 
 

Ov 
(1h) 

Tradice a 
zvyky 

  Najděte a pošlete mi 
na mail, odkud a kdy 
se vzal zvyk pálení 
čarodějnic. 

Šm 

TV 
(2h) 

Svaly zad 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

Pol, 
Voj 
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Běžecká abeceda 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. 
 

Vv 
(2h) 

 Ba 

 

 


