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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vy
uču
jící 

ČJ  
(4h) 

mluvnice: 
 
přídavná jména  
 
zájmena  
 
podstatná 
jména - 
opakování 
 
 
literatura: 
 
Hans Christian 
Andersen 
NAKONEC 
Podívej se na 
následující 
odkazy: 
https://www.fd
b.cz/lidi-
zivotopis-
biografie/34810
-hans-christian-
andersen.html  
 

https://cs.wikip
edia.org/wiki/H
ans_Christian_A
ndersen 
  
Zjisti, kdy a kde 
autor působil, 
jak byla 
zaměřena jeho 
tvorba, kterou 
se proslavil. 

NAKONEC 
Vypracuj podle zadání 
do sešitu: 
str. 76/4 a) 
str. 76/5 
str. 78/2 
str. 78/3 
 
Proveď zápis do 
sešitu: 
DRUHY PŘÍDAVNÝCH 
JMEN: 

1) tvrdá  
(vzor mladý) 

2) měkká  
(vzor jarní) 

3) přivlastňovací 
(vzor otcův, 
matčin) 
 

DRUHY ZÁJMEN: 
1) osobní 
2) přivlastňovací 
3) ukazovací 
4) tázací 
5) vztažná 
6) neurčitá 
7) záporná 

 

POTOM 
Vypracuj 
podle zadání 
do pracovního 
sešitu (2. díl): 
 
str. 43/7 
str. 44/ 8 a) b) 
str. 44/ 9 
str. 44/ 10 
str. 45/ 11 
 
Pracuj poctivě. 
Na řešení se 
podívej, až 
budeš mít 
cvičení hotová. 

NEJPRVE 
Podívej se na pravidla 
používání přídavných 
jmen, můžeš vyzkoušet 
testy: 
https://www.pravopisne
.cz/2012/02/pravidla-
pridavna-jmena/ 
 
https://www.mojecestin
a.cz/slovni-
druhy/pridavna-jmena 
 
Připomeň si stupňování 
přídavných jmen: 
https://www.mojecestin
a.cz/article/2016092701-
stupnovani-pridavnych-
jmen 
 
Podívej se na pravidla 
používání zájmen, můžeš 
vyzkoušet testy: 
https://www.pravopisne
.cz/2012/02/pravidla-
zajmena/ 
 
https://www.mojecestin
a.cz/slovni-
druhy/zajmena 
  
Pošlu ti prověrku - 
podstatná jména. 
Vypracuj ji podle zadání a 
odešli na e-mail do 8. 5. 

Kašp 
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M  
(4h) 

Vzájemná 
poloha dvou 
kružnic 
 
Délka kružnice 
(=obvod kruhu) 

učebnice str.19 - 21 
(kapitola 1.3) 
 
výklad : 
Vyrob si z papíru 2 
kolečka - kruhy - 
kružnice s různě 
velkými poloměry : na 
nich se dají krásně 
demonstrovat 
všechny vzájemné 
polohy kružnic. 
 
Podobně jako u tečny 
kružnice - máš-li 
narýsovat kružnice s 
vnitřním nebo 
vnějším dotykem, 
nikdy nesmí chybět 
příslušné poloměry, 
to znamená, že oba 
středy kružnic leží v 
přímce, na které je i 
bod dotyku !!!  
STŘEDNÁ = s = 
vzdálenost obou 
středů kružnic. 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=bcszRt
JdjF0 (stačí, když 
budeš znát vzájemné 
polohy, s ostatním se 
netrap) 
 
http://www.zsstrani.
cz/dum/Digitalni%20
Ucebni%20Materialy
/2_stupen/Matematik
a/8.%20rocnik/Vzaje
mna%20poloha%20d
vou%20kruznic/Vzaj
emna_poloha_dvou_kr
uznic.pdf 
 
 
učebnice str. 29 - 
26/1,2,3 
 
další nová látka = 
obvod kruhu (totéž, 
co délka kružnice) 
Ve vzorci figuruje tzv. 
Ludolfovo číslo π 
(čte se pí), které je 

procvičování : 
 
http://old.zsb
orsice.cz/files
/1367561061
-01-06-m-g6-
8-r-kruh-
kruznice.pdf 
 
http://www.z
speska.cz/e_d
ownload.php?
file=data/edit
or/125cs_11.
pdf&original=
VY_32_INOVA
CE_54j.pdf  
(jen první a 
druhé 
příklady!) 
 
 
https://view.
officeapps.live
.com/op/view
.aspx?src=htt
p://dumy.cz/
nahled/12336 

domácí úkol : 
 

1) Jsou dány dvě 
kružnice k 
(S,4cm) a 
l(S₁,2cm). 
Narýsuj je tak, 
aby měly 
navzájem vnitřní 
dotyk. 

 
2) Jsou dány 2 

libovolné 
kružnice. Sestroj 
je tak, aby měly 
navzájem vnější 
dotyk. 
 

3) Vypočítej délku 
kružnice o 
poloměru 3,6 
cm. 
 

4) Urči obvod 
kruhu, jestliže 
jeho průměr 
měří 10 cm. 

Pok 
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iracionální (nikdy 
nekončí jeho 
desetinný rozvoj a 
není periodické). My 
budeme vždy počítat 
s jeho zaokrouhlenou 

hodnotou π = 3,14 
 
Vzorec je 
jednoduchý: 
známe-li poloměr r,  
užijeme jeho podobu 

o = 2πr, známe-li 

průměr, užijeme o = 
πd. 
 Obvod vychází v 
jednotkách délky!!! 
 
Při výpočtech je pro 
nás už samozřejmé - 
napsat vzorec, 
dosadit, výpočet, 
jednotky! 
 
 
 

INF 
(1h) 

Prezentace 
informací - 
webové stránky 

Vyhledej, porovnej a zpracuj informace, které se týkají 
připomenutí významné události, která nás čeká: 
8. květen: Státní svátek - Den vítězství 
Napiš referát na toto téma, je to dobrovolný úkol.  
Můžeš ho udělat hezčím vložením vhodného obrázku. 
Rozsah je 1 stránka.  
Uveď zdroje informací. 
Odešli na e-mail do 8. 5.  

Kašp 

AJ 
(2h) 

Popis obrázku 
https://www.y
outube.com/wa
tch?v=miqycqj3
9AU 

str. 7/5,6 
cv. 5 - Popis 
fotografie D - 
doplníte příslovce - 
kde na fotce se to 
nachází 
cv. 6 - NAHLAS si 
zkuste popsat 
obrázky 1 a 2. 
NEZAPOMEŇTE: Když 
popisuji, co se děje 
na obrázku/fotce, 
použiji přítomný čas 
průběhový. 

str. 4,5 - vše 
kromě cvičení 
9 

NEJPRVE se podívejte 
na video, jak popsat 
obrázek 
POTOM - učebnice a 
pracovní sešit 
PAK na Google 
Classroom máte 
vložený příklad popisu 
obr. - PROSTUDUJTE SI 
TO 
NAKONEC si do Wordu 
stáhněte jakýkoviv 
obrázek, kde se něco 
děje a popište ho. (10 
vět - Kde se co nachází, 
co ty postavy dělají, jak 

McG 

https://www.youtube.com/watch?v=miqycqj39AU
https://www.youtube.com/watch?v=miqycqj39AU
https://www.youtube.com/watch?v=miqycqj39AU
https://www.youtube.com/watch?v=miqycqj39AU


 

vypadají). 
 

ZNj 
(1h) 

Was kostet 
das? 
 

str. 60, cv.5 a,b 
 - přečti a přelož, 
odhadni ceny 
Einkaufen am Kiosk, 
opiš si do školního 
sešitu časování 
sloves - essen 
(jíst),treffen 
(potkat), ich möchte 
- chtěl bych…... 

str. 58, cv. 4 b 
Sie 
möchte...Ona 
by chtěla - 
koho,co - 
podstatné 
jméno bude 
ve  4.p. 
Er möchte ….. 
str.58, cv. 4 c, 
napiš svoje 
přání - Ich 
möchte ….Já 
bych chtěl….. 

Zapiš do slovníku 
slovíčka ( PS str. 63 
Seite 59,60). 

Po 

D 
(2h)  

Habsburská 
monarchie 

str. 82-85 
 
 
 
DDÚ: 
1) pokus se přijít na 
to, odkud se vzalo 
rčení “dávej si 
bacha” 
2) přezdívka Fr. J. I. - 
“starý Procházka” 
3) jaký význam má 
moje oblíbená 
“odpověď” na váš 
pozdrav - “nazdar” 
(2x) 
 
státní svátek - 8.5. 
(puntík do sešitu, rok 
1945) 
Stream slavné dny 

- zápis pošlu,vlep do sešitu 
- přečti si text, ať zápisu rozumíš 
vysvětli názvy veřejných spolků 
 
Dějiny udatného českého národa 

1. Pavel Koutský: 85 
Bachův 
absolutismus a 
Karel Havlíček 
Dějiny udatného 
českého národa 
(2013) 

2. Pavel Koutský: 86 
Vznik Rakousko 
Uherska Dějiny 
udatného českého 
národa (2013) 

3. Pavel Koutský: 87 
Národní divadlo 
Dějiny udatného 
českého národa 
(2013) 

4. Pavel Koutský: 91 
Spolkový život v 
19. století Dějiny 
udatného českého 
národa (2013) 

 
  8.  5.  1945 193.   Konec druhé 

světové války v Evropě (8. květen) 

  9.  5.  1945   31.     Den, kdy v Evropě 

skončila 2. světová válka (9. květen) 

Se 

http://www.slavne-dny.cz/episode/10005558/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten
http://www.slavne-dny.cz/episode/10005558/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten
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  9.  5.  1945      Den, kdy skončilo 

Pražské povstání 

Př 
(2h) 

Játra 
 

uč. str. 47 
+ Opakování celé 
trávicí soustavy - 
hlavně trávení, 
živiny, 
metabolismus... 

1)Zhlédni tento díl známého seriálu 
https://www.youtube.com/watch?v=W
Y_Gqlfgjgc  
2) Podle zaslané prezentace udělejte 
zápis do sešitu (stačí slide 8) 
3)Ve čtvrtek v 10h online vyučování - 
příprav si odpovědi na otázky na konci 
kapitol  

Voj 

F 
(2h)   Významní 

fyzikové 

  

  

  

  

  

Pohybová a 
polohová 
energie 

Učebnice pro 8. 
ročník (žlutá) – str. 
15 a str. 22 

  

  

 
 
 
 
 
Učebnice pro 8. 
ročník (žlutá) - 
přečíst kapitolu 
Pohybová a 
polohová energie - 
str. 29 - přečíst 

Zápis do sešitu: 

Významní fyzikové: 

James Prescott Joule - udělejte si výpisky z 

textu pod obrázkem 

James Watt - udělejte si výpisky z textu pod 

obrázkem 

  

Zápis do sešitu: 

Pohybová a polohová energie 

Pohybující se těleso má pohybovou 
(kinetickou) energii. 

Polohová (potenciální) energie tělesa 
souvisí s polohou tělesa. 

Energie pohybová se může měnit v 
polohovou a naopak  

https://www.youtube.com/watch?v=
QV8sNZ9Y6Hg 

 

Mi 

Z 
(1h)  

Kraje ČR - 10) 
Vysočina 

str. 68 - 70 
DDÚ, pwp... 

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

Se 

Ch 
(1h) 

Oxidy - 
názvosloví 

Tento týden si zopakujte, co jste se naučili o oxidech, pak 
vypracujte pracovní list, který vám pošlu v pondělí (ten mi 
prosím pošlete ofocený mailem do 7.5.) a nakonec zkuste testík 
na stránce: https://programalf.com/alf-
html/dist/#cz/file/34480/ 

Šm 

http://www.slavne-dny.cz/episode/582834/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten
http://www.slavne-dny.cz/episode/582834/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten
http://www.slavne-dny.cz/episode/582834/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten
http://www.slavne-dny.cz/episode/582834/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten
https://www.youtube.com/watch?v=WY_Gqlfgjgc
https://www.youtube.com/watch?v=WY_Gqlfgjgc
https://www.youtube.com/watch?v=QV8sNZ9Y6Hg
https://www.youtube.com/watch?v=QV8sNZ9Y6Hg
https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/34480/
https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/34480/


 

Pošlete mi prosím své skóre. 

VkO 
(1h) 

Člověk, stát a 

právo: Stát - 

jeho funkce a 

typy 

str. 55 - 58 

 

Zapiš si do sešitu 

text v modré tabulce 

na str. 58 dole. 

- Vysvětli pojmy:  
1) vnitřní funkce státu 
2) vnější funkce státu 
3) monarchie + příklady  
4) republika + příklady  
5) demokratické státy + příklady 
6) totalitní státy + příklady 
7) unitární státy + příklady 
8) federativní státy + příklady 
Pro doplnění a rozšíření informací 
můžeš kromě učebnice využít i 
internetové stránky. Pro oživení úkolu 
můžeš vložit obrázek. 
Odpovědi odešli na e-mail do 8. 5. 

Kašp 

TV 
(2h) 

Outdoor aktivity 
 
 
Svaly zad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Např. jízda na kole, in line brusle, koloběžka, skateboard, 
švihadlo, běh vytrvalostní cca 1000m, běh terénem atd. 
 
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). 
 
 

Voj, 
Pol 

VOP 
(2h) 

Modelové 
situace 

Podívej se na příklady modelových situací a případových studií v 
následujícím odkazu: https://www.tcc.cz/assessment-
store/katalog-modelovych-situaci Zamysli se nad tím, jak by jsi 
se dokázal/a ve vybraných situacích zachovat. Modelové 
situace a případové studie jsou v podstatě simulace situací, 
které mohou nastat v reálném životě, např. při výběru školy 
nebo zaměstnání. 

Kašp 

 

 

https://www.tcc.cz/assessment-store/katalog-modelovych-situaci
https://www.tcc.cz/assessment-store/katalog-modelovych-situaci

