
9._náplň učiva_4.5.-7.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyuč
ující 

ČJ 
(4h) 

Básnické 
prostředky, 
literární druhy a 
žánry 

Prostudujte si materiál 
týkající se literárních 
pojmů, který vám v 
pondělí pošlu mailem. 
Udělejte si výpisky do 
literárních sešitů, 
většinu už tam máte, 
tak si jen doplňte, co 
vám chybí, nebo si 
materiál vytiskněte a 
vlepte do sešitu. 

Zopakujte si učivo o 
básnických 
prostředcích a 
literárních pojmech, 
procvičíte si vše 
formou testu, který 
také v pondělí pošlu 
e-mailem. Po špatných 
zkušenostech, kdy mi 
někteří i přes výslovný 
zákaz vyplňovali testy 
přímo na Google Disku 
a ostatní pak již neměli 
co vyplňovat, budu vše 
zasílat touto formou. 

Pošlete mi výsledky 
Cermat testu, který 
jsem vám tentokrát i 
přečíslovala, 
abychom se v tom 
všichni vyznali :-D.  

Šm 

M  
(4h) 

Užití 
goniometrických 
funkcí,  
tělesa - 
opakování 

 

učebnice str. 67 - 73 
 (pečlivě prostuduj 
všechny příklady,  v 
hlavě měj tabulku na 
str. 70) 
 
 
 
 
opakování z nižších 
ročníků - hranoly 
( kvádr, krychle, V, S, 
síť, plášť, model v 
rovnoběžném 
promítání, pravidelný 
hranol 3-boký, 6-boký) 

Stále opakuj : 
Pythagorovu větu 
součet velikostí ∢ v Δ 
Thaletovu větu 
sin ∢ = prot. / přep. 
(cos ∢ = přilehlá / 
přep.) 
tg ∢ = prot. / přilehlé od. 
 
pro budoucí studenty : 
kotangens = cotg ∢ = přilehlá 
odv. / protilehlé odv.) 
 
 

https://www.youtube
.com/watch?v=AMfc4
YaRrrA 
 
 
 
Určení velikosti úhlu z 
hodnoty příslušné 
goniometrické funkce 
: znám-li např., že sin γ 
= 0,8722, pak v tabulce 
vyhledám hodnotu, 
která je nejblíže k 
tomuto číslu, zde je γ = 
60⁰ 40՛ 
 
Zkus si v tabulkách 
vyhledat : 
sin 𝛂 = 0,3511    𝛂 =........ 
cos 𝛃 = 0,7579    𝛃=........ 

domácí úkol : 
 
Doporučuji opět dělat si 
solidní náčrtky s barevně 
vyznačenými známými 
údaji !!! 
 
1) Vrchol továrního 
komínu je vidět pod 
úhlem 60⁰, 
pozorovatel stojí 50 
m od něj. Jak vysoký 
je komín? 
 
2) Pod jakým úhlem 
je vidět vrchol 
mrakodrapu 
vysokého 660 m, 
stojí-li turista 200 m 
od jeho paty? 
 
3) Jak vysoko se 
vznáší drak na 
50-metrovém 
provázku, pozoruji-li 
ho pod úhlem 50⁰ ? 
 
4) Jak velký je úhel 
při základně 
rovnoramenného 
trojúhelníku, jehož 
výška je 20 cm a 
základna měří 1 dm ? 
 

Pok 
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tg  γ = 6                 𝛄=........ 
 
 
 
(výsledky : 𝛂 = 20⁰ 30՛ 
                       𝛃 = 40⁰ 40՛ 
                       𝛄 = 80⁰ 30՛) 

  
 
 
 
 

5)opakování : 

narýsuj model 
kvádru: a = 5,3 cm 
b = 2,8 cm    c = 6 cm, 
vypočítej objem a 
povrch, vyznač 
barvami stěnovou a 
tělesovou úhlopříčku 
 
 
 
 
přijímací zkoušky : 
 
https://www.priklad
y.eu/cs/matematika/
rovinne-utvary/prav
ouhly-trojuhelnik.alej 
 
https://prijimacky.ce
rmat.cz/files/files/do
kumenty/testova-zad
ani/4lete-mat/MA9_j
aro_2015_DT.pdf 
 
 
 
 

INF 
(1h) 

Prezentace 
informací 

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 

ZNj 
(2h) 

Začínáme 13. 
lekci - Meine 
Stadt 

str. 49 - prohlédni si 
úvodní stránku 

str.55/Seite 49- zapiš si 
nová slovíčka do 
slovníčku 

Kdo by měl zájem o 
videohovor přes 
mail - Meet - 
můžeme vyzkoušet, 
funguje to 
jednoduše, společně 
to zvládneme. 
Napište mi, ráda se s 
vámi spojím.Mějte 
se hezky. 

Ba 

AJ 
(3h) 

1) Geocaching: 
https://www.you
tube.com/watch?
v=vuFiLhhCNww 
 

2) str. 74 - Přečtěte si 
celou stránku 
str. 75 - Nastudujte 
tvoření příslovcí z 
přídavných jmen, 
zapište do sešitu a 

4) str. 66/ vše kromě 
cv. 7 

5) vyzkoušejte test: 
https://www.helpfor
english.cz/article/20
06051101-cviceni-pri
slovce-vs-pridavna-j
mena 
 

McG 
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https://www.you
tube.com/watch?
v=nFRCOgCGbj4  
 
3) Adjectives and 
adverbs - 
přídavná jména a 
příslovce (jak 
vytvořit příslovce 
z příd. jm.) 
https://www.you
tube.com/watch?
v=nWLFq3D_sac 

zapamatujte si 5 
nepravidelných. 
 
6) Nakonec do MAILU 
mi napište  výsledky 
těchto cvičení ze stran 
74 a 75:  
Cv. 2, 3, 4 (odpovědi 
na 2 otázky) , 5, 6 
 
Stačí stručně: pište 
pouze to, co byste 
doplnili do učebnice. 

AJ 
(3h) 

Opakování - lekce 
7 

70 doplňte cvičení a 
řešení mi zašlete na 
mail (cv.4 - trpný rod v 
přítomném čase, cv. 5 
- trp. rod v minulém 
čase, cv.6 - trp. rod v 
budoucím čase)  

62 - spočítejte si body 
a vaše skóre mi 
zašlete na mail (5 - 
minulý trpný, 6 - 
budoucí trpný) 
 
Vyplňte test - trpný 
rod , Kolik bodů jste 
získali? 
https://www.englisch-
hilfen.de/en/complex
_tests/passive1/index.
php 

Vyzkoušejte si testy 
na nepravidelná 
slovesa 

https://www.englis
h-test-online.com/c
s-CZ/test/SCCYLLU 

https://www.englis
h-test-online.com/c
s-CZ/test/IRVER03 

https://www.englis
h-test-online.com/c
s-CZ/test/IRVER04 

 

Th 

D 
(2h) 

ČSR, Evropa a 
svět po 2. sv. v. 
 
Stream slavné dny 
Dějiny udatného 
českého národa - 
50. a 60. léta 
(Youtube) 

Pokračuji tak, jako minulý týden - nalepit, vyhledat, přečíst, 1 větu 
jako vysvětlení, podívat… Zápis pošlu. 
Státní svátek 8. 5. (puntík do sešitu, rok 1945) 
Stream jsme si pouštěli, ale můžete si připomenout. 
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 

Se 

Př 
(1h) 

Vnější 
geologické 
děje - 
zvětrávání 

uč. str. 41 - 42 
Podle zaslané prezentace udělej zápis do sešitu a pak si projdi otázky na 
konci prezentace.  
Napiš, pokud nevíš nějakou odpověď. Jinak psát nemusíš, napiš jen, že 
máš hotovo a že všemu rozumíš. Můžeš přiložit foto zápisu. 
Chtěli byste raději videokonferenci? Napište mi. Prošli bychom si 
společně odpovědi.  

Voj 

F  
(2h) 

Vznik 
střídavého 
proudu 

POTOM: 
Prostudujte si strany 
34 - 38 v učebnici a 
dopředu do sešitů si 
udělejte výpisky. 

NEJPRVE: 
Zhlédněte video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=Z1xKEf8
FiYY 

NAKONEC: 
Vypracujte cvičení 
10, 11 na str. 39, 
dobrovolně lze i cv. 9 
na str. 39 a ofocené 
mi prosím pošlete 
e-mailem do 7.5. 

Šm 
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Ch 
(2h) 

Plasty POTOM: 
Prostudujte si strany 
55 - 58 v učebnici a 
dopředu do sešitů si 
udělejte výpisky. 

NEJPRVE: 
Zhlédněte video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=PHpXK
WQdNLA 
Komu by nešlo spustit 
přes odkaz, zadejte 
Nezkreslená věda 
Plasty kolem nás. 

NAKONEC: 
Vyplňte pracovní list, 
který vám v pondělí 
zašlu mailem, 
můžete používat 
učebnici, internet, 
není to lehké. 
Pošlete mi e-mailem 
svou práci do 7.5. 
Poté si zkuste testík 
na stránce a pošlete 
mi e-mailem své 
skóre: 
https://programalf.c
om/alf-html/dist/#c
z/file/38329/ 

Šm 

Z (1h) Typy států DDÚ - Den Evropy  
(9. 5.) 

v této učebnici víc kritérií není, takže posílám 
zápis 
- do závorek ke každému 2 příklady 
- 5 rozlohou největších států 
- 5 rozlohou nejmenších států (+ kde leží) 
- podle daných kritérií (1-7) charakterizuj ČR 
- pokud můžeš, pošli e-mailem 

Se 
 
 

VkO 
(1h) 

Státní svátky   Zjistěte, co slavíme 
dne 8.5. a stručně 
(pár vět, ne slov) mi 
napište, proč tento 
státní svátek 
slavíme, co nám 
připomíná.  

Šm 

TV 
(2h) 

  Pol, 
Voj 

Vv 
(2h) 

Pokud namaluješ nebo vytvoříš nějaký zajímavý obrázek, tak mi ho vyfoť (oskenuj) a 
pošli. Napiš k němu komentář - co to je - jaké téma, výtvarná technika (kresba, malba, 
koláž…), provedení (pastelky, tempery, křída…)  Děkuji moc. Těším se.  

Ba 
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