
7.B_náplň učiva_4.5.-7.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

ČJ 
(4h) 

mluvnice: 

- PŘÍD. JMÉNA 

● opakován

í 

● stupňová

ní 

● jmenné 

tvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloh: 

CHARAKTERISTIK

A 

1) Procvič si příd. jména přivlastňovací formou křížovky: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/555 
 

2) Procvič si pravopis příd. jmen tvrdých a měkkých: 

https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-prid

avnych-jmen-1 

 

3) Připomeň si STUPŇOVÁNÍ PŘÍD. JMEN (učebnice str. 14). Pokud si 

stupňování nepamatuješ, udělej si výpisky z učebnice do sešitu 

(modrý rámeček). Stupňování si procvič zde: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/814. 

 

4) Připomeň si JMENNÉ TVARY PŘÍD. JMEN (učebnice str. 15). Udělej 

si výpisky (modrý rámeček). Látku si procvič zde: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/705 

 

5) Vypracuj dané úkoly a pošli mi je mailem do 6. 5. 2020: učebnice 

str. 14 / cv. 3 + učeb. str. 15 / cv. 3 a) - první dva větné celky. 
 

 

Pokračuj v práci na úkolu z min. týdne (char. nejlepšího kamaráda).           
Vše mi pošli mailem do 8. 5. 2020. 
 
Poznámka: Ráda bych s Vámi v týdnu zkusila videokonferenci         
(předběžně ve středu v 10.00). Více info v mailu.  

Zá 

M  
(4h) 

Změny počtu % v 
praxi, úrokování 

učebnice str. 
65/15 (lyže) 
kapitola 4.3 str. 66 
                 4.4 
Úroková míra a 
úrok 
 
Typický příklad : 
 
Televizor za 
původních 18000 
Kč byl nejprve 
zdražen o 10%, 
později zlevněn o 
20%. Kolik stojí 
nyní ? 
V ŽÁDNÉM 
PŘÍPADĚ 
nesmíme 
uvažovat tak, že 
sloučíme oba 

Úrokování : 
jistina = vklad (kapitál) 
částka, kterou si uložím 
na účet 
úroková míra = 
navýšení v %, které 
dostanu navíc 
(nebo naopak zaplatím 
navíc, chci-li si půjčit) 
úrok = úr. míra 
vyjádřená v Kč 
daň z úroku = částka v 
Kč odváděná státu 
 
Typický příklad : 
 
Uložím si 10000 Kč při 
úrokové míře 1%. Kolik 
budu mít na účtu za 3 
roky ? 
 

domácí úkol : 
 
1. Kolik Kč bude na účtu 
za 2 roky, je-li vložená 
částka 20000 Kč a 
úroková míra 1,5 %? 
 
2. Lyže za 12600 Kč 
byly zlevněny o 20 %, 
později zdraženy o 5 %. 
Kolik stojí nyní ? 
 
3. Kolik kg hub jsme 
původně nesli z lesa, 
jestliže máme ½ kg 
sušených a víme-li, že 
sušením ztrácí houby 
95 % své hmotnosti ? 
 
4. Šaty za původních 
10800 Kč byly dvakrát 

Pok 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/555
https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-pridavnych-jmen-1
https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-pridavnych-jmen-1
https://www.skolasnadhledem.cz/game/814
https://www.skolasnadhledem.cz/game/705


počty % a 
řekneme si, že v 
konečném 
důsledku bude tv 
stát o 10% 
méně!!! 
 
Příklad se počítá 
pro každou 
změnu ceny 
postupně zvlášť : 
 
a) původní cena je 
základ (100%). 
Nová cena se 
zvedla o 10%, 
bude tedy 110% z 
původní :  
? 110% z 18000 
Kč 
1 % …….180 Kč 
110 % …...19800 
Kč 
 
b) nová původní 
cena = nový 
základ (100%) je 
19800 Kč, ten 
snížili o 20 %, 
budeme tedy 
hledat jen 80 % z 
nového základu : 
? 80 % z 19800 
Kč 
1 % ……..198 Kč 
80 % …….15840 
Kč 
 
Odpověď : po dvojí 
změně ceny stojí tv 
15840 Kč. 
 

1. rok : 
101 % z 10000 Kč 
1 % ……..100 Kč 
101% …..10100 Kč 
 
2. rok : 
101 % z  10100 Kč 
( nového základu) 
1 % …….101 Kč 
101 % …..10201 Kč 
 
3. rok : 
101 % z 10201 Kč 
(nového základu) 
1 % …...102, 01 Kč 
101 % ...10303 Kč 
 
Odpověď : Po 3 letech 
bude na účtu 10303 Kč. 
😃 
----------------- 
Kdyby bylo v zadání 
úlohy, že daň z úroku je 
např. 12 % …...uvažovali 
bychom : úrok je 303 Kč 
(=o co se navýšil původní 
vklad) 
12 % z 303 Kč 
1 % je 3,03 Kč 
12% je asi 36 Kč - -tuto 
částku odečteme od 😃. 
Po třech letech bychom 
tedy mohli vybrat 10267 
Kč. 
 
http://math.oazlin.cz:808
0/webMathematica/belas
ka/jsmenu/CiselneObory
/Procenta.jsp ( příklady 
11, 12) 
 
https://www.zsvolyne.cz
/assets/File.ashx?id_org=
400111&id_dokumenty=
1046 ( strana 107 - 108) 
(PL č.9 a 10) 
Příklady Nákup zboží 
Dvojí sleva či zdražení 
 
 
 
 

po sobě zlevněny o 10 
%. kolik stojí v 
současnosti ? 

http://math.oazlin.cz:8080/webMathematica/belaska/jsmenu/CiselneObory/Procenta.jsp
http://math.oazlin.cz:8080/webMathematica/belaska/jsmenu/CiselneObory/Procenta.jsp
http://math.oazlin.cz:8080/webMathematica/belaska/jsmenu/CiselneObory/Procenta.jsp
http://math.oazlin.cz:8080/webMathematica/belaska/jsmenu/CiselneObory/Procenta.jsp
https://www.zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=1046
https://www.zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=1046
https://www.zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=1046
https://www.zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=1046


AJ 
(2h) 

Used to- jak 
vyjádřit, že dříve 
něco bývalo jinak 
než to je teď. 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=WhFRE7QV1
KY 
(v tomto videu 
sledujte pouze 
tyto úseky: 
0:00-2:05 
4:46-5:20 
6:12-do konce) 

str.40 - přečtěte 
si komix 
str. 41/2 - 
písemně do sešitu 
+ 
Zápis nové látky: 
pošlu vám 
prezentaci a z ní si 
uděláte výpisky: 
Použití used to a 
všechny příklady 
vět (všechny věty, 
ve kterých je něco 
červeně). 

str. 36 /1,2,3 
cv.1 - doplňte slova 
cv.2 -  dejte slova do 
správného pořadí a 
zaškrtněte pravdivé věty 
cv.3 - napište pravdivé 
věty dle příběhu The 
Magic Amulet 

NEJPRVE- Podívejte se 
video (pouze části, 
které jsem vypsala). 
POTOM - učebnice a 
výpisky z prezentace 
POTÉ- pracovní sešit 
NAKONEC- Mailem mi 
pošlete 4 kladné věty a 
4 záporné věty na 
USED TO. (Co jste vy, 
vaši sourozenci, 
rodiče, prarodiče, psi, 
kočky dříve dělávali a 
teď už to neplatí.) 

McG 

ZNJ 
(2h) 

Opakování učiva 
1. - 3. lekce - 
slovíčka, 
gramatika 

  Procvičuj si probrané 
učivo. 
Děkuji všem, kdo 
posíláte úkoly. 
Průběžně je kontroluji 
a odepisuji vám. 
Známky zapíšu do ŠOL. 
Někteří jste vážně 
zodpovědní! Děkuji 
moc. 
Chtěli byste se sejít ve 
videohovoru přes 
mail? Napište mi, 
můžeme to uskutečnit. 
Těším se na vás. 

Ba 

D 
(2h) 

Jagellonci 
 
 
 
 
 
Opakování 

str. 85-86 
Zopakuj si, co už 
víš o Českém 
království v době 
za vlády 
Jagellonců. 
 
str. 87 
Projdi si úkoly a 
nalezni otázky na 
odpovědi. 
 
Zapiš si do sešitu 
červený rámeček 
na str. 86 dole v 
učebnici. 

- Uveď a vysvětli přezdívky Jagellonců 
- Vysvětli do sešitu pojmy: 

● 2. pražská defenestrace 
● Vladislavské zřízení zemské 
● pozdní (vladislavská) gotika 

Zápis do sešitu ti pošlu e-mailem. 
 
Podívej se na následující videa: 
Dějiny udatného č. národa 
Pavel Koutský: 48 Jagellonci na českém trůně Dějiny 
udatného českého národa (2013) 
Pavel Koutský: 49 Dalibor Dějiny udatného českého 
národa (2013) 
Pavel Koutský: 50 Kutnohorští havíři 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) 
  9.  5.  1945      Den, kdy skončilo Pražské 
povstání 
 

Kašp 

https://www.youtube.com/watch?v=WhFRE7QV1KY
https://www.youtube.com/watch?v=WhFRE7QV1KY
https://www.youtube.com/watch?v=WhFRE7QV1KY
https://www.youtube.com/watch?v=WhFRE7QV1KY
https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=47&t=0s
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
http://www.slavne-dny.cz/episode/10005558/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten
http://www.stream.cz/slavnedny/582834-den-kdy-v-evrope-skoncila-2-svetova-valka-9-kveten
http://www.stream.cz/slavnedny/582834-den-kdy-v-evrope-skoncila-2-svetova-valka-9-kveten
http://www.stream.cz/slavnedny/582834-den-kdy-v-evrope-skoncila-2-svetova-valka-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
http://www.slavne-dny.cz/episode/582834/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten


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.  

Z  
(2h) 

Evropa str. 8-11 
 
 
DDÚ - Den Evropy 
(9.5.) 

Členitost, povrch, podnebí 
- pošlu zápis - vlepit do sešitu 
- do slepé mapy vyznačit ostrovy, poloostrovy, 
zálivy, průlivy, hnědě pohoří, zeleně nížiny 
- co je modré, je pro mne (a pro ANETU…)  
- podívejte se na nejhlubší vrt na zeměkouli - 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolský_superhluboký_vrt  

Se 

Př 
(2h) 

Sudokopytníci - 
nepřežvýkaví, 
přežvýkaví 

uč. str. 58 - 62 1)Prostudovat pečlivě stránky v učebnici 
2)Projít si zaslanou prezentaci a udělat do sešitu 
zápis (je na konci prezentace)  
3)Připravit si otázky na konci kapitol, projdeme 
online ve videokonferenci ve středu v 11h (více 
info v mailu) 

Voj 

F  
(1h) 

Tlak v praxi NEJPRVE:  
Přečtěte si článek 
v učebnici na str. 
89 - 90 a udělejte 
si stručné výpisky 
do sešitu.  

 
 

POTOM:  
Dozadu do sešitů 
vypracujte cvičení 
90/1,2 a 91/2 
(nezapomeňte, že 
hmotnost musíte 
nejprve převést na kg 
a sílu v N vypočítáte, 
když tuto hmotnost 
násobíte 10) a pošlete 
mi svou práci ofocenou 
nejpozději do 7.5. 

Šm 

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). 
 
 

Kašp
,Voj 

VKO 
(1h) 

Hospodaření: 

Peníze a jejich 

funkce 

str. 60-61 

 

- Vysvětli pojmy:  
1) naturální směna 
2) platidlo 
3) funkce peněz 

Kašp 

https://search.seznam.cz/?q=kolsk%C3%BD+vrt&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKolsk%25C3%25BD_superhlubok%25C3%25BD_vrt&data=lgLEEBfi9L1Bxap9gpKRuS_Cds3EQKBkcwyXzg1sKpFl5ep2o9FYyWdoCeiQm7TJDnHYCNIpaBJH7iy3IJDu4KsUYPoM6Zwl_2FbsBZ1xOzOOk_b5uPOWRHmaMQCEj2SxAKhkMQCu5I%3D
https://search.seznam.cz/?q=kolsk%C3%BD+vrt&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKolsk%25C3%25BD_superhlubok%25C3%25BD_vrt&data=lgLEEBfi9L1Bxap9gpKRuS_Cds3EQKBkcwyXzg1sKpFl5ep2o9FYyWdoCeiQm7TJDnHYCNIpaBJH7iy3IJDu4KsUYPoM6Zwl_2FbsBZ1xOzOOk_b5uPOWRHmaMQCEj2SxAKhkMQCu5I%3D
https://search.seznam.cz/?q=kolsk%C3%BD+vrt&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKolsk%25C3%25BD_superhlubok%25C3%25BD_vrt&data=lgLEEBfi9L1Bxap9gpKRuS_Cds3EQKBkcwyXzg1sKpFl5ep2o9FYyWdoCeiQm7TJDnHYCNIpaBJH7iy3IJDu4KsUYPoM6Zwl_2FbsBZ1xOzOOk_b5uPOWRHmaMQCEj2SxAKhkMQCu5I%3D
https://search.seznam.cz/?q=kolsk%C3%BD+vrt&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKolsk%25C3%25BD_superhlubok%25C3%25BD_vrt&data=lgLEEBfi9L1Bxap9gpKRuS_Cds3EQKBkcwyXzg1sKpFl5ep2o9FYyWdoCeiQm7TJDnHYCNIpaBJH7iy3IJDu4KsUYPoM6Zwl_2FbsBZ1xOzOOk_b5uPOWRHmaMQCEj2SxAKhkMQCu5I%3D


Zapiš si do sešitu 

text v modré 

tabulce na str. 61 

dole. 

 

4) formy peněz 
5) způsob platby 
6) hospodaření s penězi 
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.  

 

 


