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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vy
uču
jící 

ČJ  
(5h) 

mluvnice: 
 
číslovky  
 
slovesa  
 
 
literatura: 
 
Božena 
Němcová, Karel 
Havlíček 
Borovský 
  
  

4) 
Vypracuj podle zadání 
do sešitu: 
str. 79/3 
str. 80/3 a) b) c) d) 
 
2) 
Proveď zápis do sešitu: 
DRUHY Číslovek: 

1) základní 
2) řadové 
3) druhové 
4) násobné 

Dělí se na určité a 
neurčité. 

 
SLOVESA: 
Jsou plnovýznamová a 
pomocná, časují se. 
Určujeme:  
osobu, číslo, čas, 
způsob, rod, vid, třídu, 
vzor 
 
str. 81 slovesný rod 
činný a trpný - červená 
tabulka (Zapiš si z 
učebnice.) 
 
vid dokonavý: 
Nemá přítomný čas, 
budoucí čas se nedá 
vytvořit složeným 
tvarem s bude. 
vid nedokonavý: 
Má tři časy, budoucí 
čas je složený s tvarem 
bude. 

3) 
Vypracuj podle 
zadání do 
pracovního 
sešitu (2. díl): 
str. 45/12 
str. 45/13  
str. 44/14 
str. 44/15 
str. 46/16 
str. 52/1 
str. 53/2 
str. 53/3 a) 
str. 54/4 
 
Před prací s 
cvičeními 53/3 
a) a 54/4 si 
prostuduj 
modrou 
tabulku na str. 
52.  
 
Pracuj poctivě. 
Na řešení se 
podívej, až 
budeš mít 
cvičení hotová. 

1) 
Podívej se na pravidla 
používání sloves: 
https://www.pravopisn
e.cz/2012/02/pravidla-
slovesa/ 
 
https://www.slovnidruh
.cz/slovesa/  
 
https://www.mojecesti
na.cz/article/201408270
1-slovesa 
 
Podívej se na pravidla 
používání číslovek: 
https://www.mojecesti
na.cz/article/201012080
4-druhy-cislovek 
 
5) 
Čítanka str. 34 a 36 - 
37 Přečti si Peruna a 
Vladimíra (K. H. 
Borovský) a Divou 
Báru (B. Němcová). 
Vypracuj odpovědi na 
očíslované úkoly v 
modrých rámečcích 
pod oběma příběhy a 
odešli na můj e-mail 
do 15. 5. 

Kašp 

M  
(5h) 

Obsah a obvod 
kruhu 

učebnice str.33 - 
36(kapitola 1.6) 
 
výklad : 
OBSAH KRUHU 

procvičování : 
 
http://www.zs
peska.cz/e_do
wnload.php?fil

domácí úkol : 
 
1.Urči obsah kruhu, je-li 
poloměr 86 mm. 
 

Pok 

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-slovesa/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-slovesa/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-slovesa/
https://www.slovnidruh.cz/slovesa/
https://www.slovnidruh.cz/slovesa/
https://www.mojecestina.cz/article/2014082701-slovesa
https://www.mojecestina.cz/article/2014082701-slovesa
https://www.mojecestina.cz/article/2014082701-slovesa
https://www.mojecestina.cz/article/2010120804-druhy-cislovek
https://www.mojecestina.cz/article/2010120804-druhy-cislovek
https://www.mojecestina.cz/article/2010120804-druhy-cislovek
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_12.pdf&original=VY_32_INOVACE_54k.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_12.pdf&original=VY_32_INOVACE_54k.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_12.pdf&original=VY_32_INOVACE_54k.pdf


 

Stačí si zapamatovat 

vzoreček S=π. r²  

( pozor, r = poloměr). 
Při výpočtech nejprve 
počítám druhou 
mocninu, pak 
násobím číslem π 
(druhá mocnina se 
vztahuje JEN na 
poloměr). 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=ycu8A
hBru1c 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=hWRI
KYwtC18 
 
https://www.dostudu
jte.cz/matematika/ob
sahy-a-
obvody/obvod-kruhu 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=Wiwk
Y-id6JQ 

e=data/editor/
125cs_12.pdf&
original=VY_32
_INOVACE_54k
.pdf 
 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=LWtCG
gn3sG0 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=cVxPR
o0Aelo 
 
 

2. Kolikrát se na dráze 
100 m otočí kolečko s 
průměrem 10 cm ? 
 
3. Ze čtvercové desky se 
stranou 20 cm se 
vystřihne kruh s 
průměrem 20 cm.  

a) jaký obsah činí 
odpad ? 

b) kolik % činí 
odpad ? 

 
4.Kruhová manéž má 
průměr 12,5 m. Slon ji 
při svém vystoupení 
obejde po obvodu 8-
krát. Jakou vzdálenost 
ujde ? 

INF 
(1h) 

Tvorba koláže 
pomocí online 
nástrojů 

Vyber si jednu z aplikací a vyzkoušej si tvorbu koláže pomocí 
online nástrojů v následujícím odkazu: 
https://www.fotocesta.cz/blog-fotocesty/napady-na-vyuziti-
fotek/202-3-nejlepsi-on-line-programy-na-tvorbu-kolaze-z-
fotek-zdarma  
Pro překlad můžeš využít: Google Translate. Doporučuji Fotor, 
návod: https://wmmania.cz/clanek/fotor/  
Pokud se povede, můžeš mi koláž poslat. 

Kašp 

AJ 
(3h) 

Unit starter - 
opakování 
 
Unit 1 - slovíčka 
 
Vše plňte v 
pořadí, jaké je 
uvedeno 
(zelená čísla) 

1) str. 8/1,2 - Nahlas 
si přečtěte článek a 
ústně zodpovězte 
otázky. 
 
5) str. 9/1 - po 
nastudování slovíček 
- písemně do sešitu 
přepište tabulku 
(crime=zločin, 
criminal=zločinec, 
verb=sloveso) 
9/2 - ústně přiřaďte 
titulek k obrázku 
 
 

2) str.6/1 - 
Přečtěte si a 
doplňte 
chybějící 
údaje v 
profilu. 
 
6) str. 7 - celá 
strana 
(ve cv. 3 se 
podívejte na 
obrázek a 
najděte 3 
chyby ve 
slovíčkách) 

3) Mailem vám pošlu 
cvičný test na lekci 
Starter, který si 
vyplníte (buď na 
počítači nebo si ho 
vytisknete. Pak si sami 
zkontrolujete - 
výsledky také pošlu.  
 
4) Slovíčka Unit 1 - 
pošlu mailem - 
vytiskněte si je, 
vyplňte a naučte. 
 
7)NAKONEC na Google 
classroom bude kvíz na 

McG 

https://www.youtube.com/watch?v=ycu8AhBru1c
https://www.youtube.com/watch?v=ycu8AhBru1c
https://www.youtube.com/watch?v=ycu8AhBru1c
https://www.youtube.com/watch?v=hWRIKYwtC18
https://www.youtube.com/watch?v=hWRIKYwtC18
https://www.youtube.com/watch?v=hWRIKYwtC18
https://www.dostudujte.cz/matematika/obsahy-a-obvody/obvod-kruhu
https://www.dostudujte.cz/matematika/obsahy-a-obvody/obvod-kruhu
https://www.dostudujte.cz/matematika/obsahy-a-obvody/obvod-kruhu
https://www.dostudujte.cz/matematika/obsahy-a-obvody/obvod-kruhu
https://www.youtube.com/watch?v=WiwkY-id6JQ
https://www.youtube.com/watch?v=WiwkY-id6JQ
https://www.youtube.com/watch?v=WiwkY-id6JQ
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_12.pdf&original=VY_32_INOVACE_54k.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_12.pdf&original=VY_32_INOVACE_54k.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_12.pdf&original=VY_32_INOVACE_54k.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_12.pdf&original=VY_32_INOVACE_54k.pdf
http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/125cs_12.pdf&original=VY_32_INOVACE_54k.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LWtCGgn3sG0
https://www.youtube.com/watch?v=LWtCGgn3sG0
https://www.youtube.com/watch?v=LWtCGgn3sG0
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https://www.fotocesta.cz/blog-fotocesty/napady-na-vyuziti-fotek/202-3-nejlepsi-on-line-programy-na-tvorbu-kolaze-z-fotek-zdarma
https://www.fotocesta.cz/blog-fotocesty/napady-na-vyuziti-fotek/202-3-nejlepsi-on-line-programy-na-tvorbu-kolaze-z-fotek-zdarma
https://www.fotocesta.cz/blog-fotocesty/napady-na-vyuziti-fotek/202-3-nejlepsi-on-line-programy-na-tvorbu-kolaze-z-fotek-zdarma
https://wmmania.cz/clanek/fotor/


 

lekci STARTER-vyplníte 
ho. POZOR - bude 
časově omezený. 

ZNj 
(1h) 

Was kostet 
das? 

Taschengeld 
(kapesné) - str. 61 , 
cv.8 - odpověz na 
otázky , 9 přečti si, 
cv. 10 a,b - přečti si, 
odpověz ústně na 
otázky. 

str. 59, cv. 6 - 
přečti si, 
slovíčka znáš z 
AJ,cv. 7 a - 
doplň, cv. 8- 
napiš věty, 
ofoť a pošli na 
opravu(někte-
ré věty najdeš 
v učebnici 
(61/8), cv. 9 - 
doplň 

 Slovíčka PS str. 63 
(Seite 61) - napiš do 
slovníku a nauč se je. 

Po 

D 
(2h)  

T. G.M. (str. 86) 
Nacionalismus 
(str. 87) 

- pošlu osnovu zápisu - doplnit podle učebnice 
- Dějiny udatného českého národa (díly 88 - 92) 
Stream slavné dny - 14.  9.  1937   303.   Den, kdy zemřel T. G. 
Masaryk (14. září 1937) 

Se 

Př 
(2h) 

Opakování 
trávicí soustavy 
Vylučovací 
soustava 

str. 51 - 53 https://www.youtube.com/watch?v=29
Jx2sPUfb0 shlédnout 
Pošlu prezentaci, podle které si uděláš 
zápis z vyluč. soustavy 

Voj 

F 
(2h)  Pohybová 

energie 

 

 

 

Polohová  
energie 

Učebnice pro 8. 
ročník (žlutá) - 
Pohybová energie - 
str. 30 - 33 - přečíst, 
prostudovat, 
prohlédnout obrázky 
 
 
 

Polohová energie - 
str. 34 - 37 - přečíst, 
prostudovat, 
prohlédnout obrázky 

Zápis do sešitu: 

Pohybová (kinetická) energie tělesa 

žlutý rámeček str. 33 

 

 

Polohová (potenciální) energie tělesa 
ze žlutého rámečku vypsat 
nejdůležitější věty s tučně vytištěnými 
slovy str. 37 

https://www.youtube.com/watch?v=S
23vrO2Er_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=y
tQAOQplrNM 

 

Mi 

Z 
(1h)  

Kraje ČR - 11) 
Jihomoravský 
kraj 

str. 72-74 
Výpisky stejným způsobem podle osnovy (území, povrch, 
vodstvo, hospodářství, největší města, turistické zajímavosti - 

Se 

https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0
https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0
https://www.youtube.com/watch?v=S23vrO2Er_Q
https://www.youtube.com/watch?v=S23vrO2Er_Q
https://www.youtube.com/watch?v=ytQAOQplrNM
https://www.youtube.com/watch?v=ytQAOQplrNM


 

viz obr. v učebnici) 

Ch 
(2h) 

Sulfidy Prostudujte si stranu 89 v učebnici a udělejte si stručné výpisky 
dopředu do sešitů. 
Uvědomte si, že názvosloví sulfidů se tvoří stejně jako u oxidů, 
jen namísto kyslíku O píšeme síru S. Oxidační číslo má také -II. 
 
Názvosloví si procvičujte na stránce: 
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-
znacky/ 

Šm 

VkO 
(1h) 

Člověk, stát a 

právo: 

Demokracie, 

občan, ústava 

ČR 

str. 59 - 68 

 

Zapiš si do sešitu 

texty v modrých 

tabulkách na str. 61, 

64 a 68 dole. 

- Vysvětli pojmy:  
1) demokracie 
2) volby 
3) politické strany 
4) občan  
5) ústava 
6) parlament 
7) vláda 
8) soudy 
Pro doplnění a rozšíření informací 
můžeš kromě učebnice využít i 
internetové stránky. Pro oživení úkolu 
můžeš vložit obrázek. 
Odpovědi odešli na e-mail do 15. 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 

VV 
(2h) 

 Vyjděte na zahradu zasijte si nějaká semínka nebo zasaďte 
sazeničku. Rostlinky zalévejte a těšte se na úrodu :-) nebo na 
hezkou kytku - i to je umění :-). 

McG 

 

 

https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/

