
7.A_náplň učiva_11.5.-15.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyu
č 

Čj  
(5h) 

Stupňování 
přídavných jmen 
 
 
 
 
 
 
 
Jmenné tvary 
přídavných jmen 
 
 
 
 
 
 
Sloh 

Přečtěte si 
modrou tabulku 
v učebnici na 
straně 14 a 
udělejte si 
stručné výpisky 
dopředu do 
sešitů. 
 
Přečtěte si 
modrou tabulku 
v učebnici na 
straně 15 a 
udělejte si 
stručné výpisky 
dopředu do 
sešitů. 
 
Přečtěte si 
článek 15a) na 
straně 137 v 
učebnici. Dozadu 
do sešitů 
vypracujte 
cvičení 
137/15b), c), d). 
Ofocené mi 
prosím pošlete 
do 15.5. 

Dozadu do sešitů 
vypracujte cvičení 2 
na straně 14. 
 
 
 
 
 
 
Dozadu do sešitů 
vypracujte cvičení 
3a) na straně 15 - 
jenom přepsat, bez 
odůvodnění. 
 
Své práce mi prosím 
pošlete do 15.5. 
mailem. 
 
Zkuste si testík na 
straně 16 a podělte 
se se mnou o své 
úspěchy. 
 
 

Procvičujte na stránce: 

http://www.ucirna.cz/cestin

a/pridavna_jmena_stupnova

ni.php 

a pošlete mi své výsledky 

mailem. 

 

Procvičujte na stránce: 

https://www.skolasnadhled

em.cz/game/705 

a pošlete mi své výsledky 

mailem. 

Šm 

M ( 
5h) 

Procenta, promile učebnice str. 75 
(kapitola 4.5) 
  
Opakujeme - při 
každé změně 
počtu % 
počítáme NOVÝ 
ZÁKLAD! 
(spoření 
několik let, 
několikerá 
změna ceny 
zboží) 
 
Nový pojem 
promile = 
1/1000 celku 
(vyskytují se u 
alkoholu v krvi 
nebo stoupání 

výklad : 
 
Trať má klesání 
3‰. Znamená to, že 
na každých 1000m 
vodorovných 
klesne nadmořská 
výška o 3m. O kolik 
m klesne po 6 km 
vodorovné jízdy? 
Řešíme 
trojčlenkou, pozor 
na převedení 6km 
na 6000m. Čím déle 
pojedeme, tím větší 
bude pokles výšky.  
x : 3 = 6000 : 1000 
     x = 18 
Celkově klesne trať 
o 18 m. 
 

domácí úkol : 
 
1.urči 352% ze 40 
   ? základ, když 81% je 
18,63 
   kolik % je 20 z 18 ? 
 
2. Svetr stojí nyní 697 Kč. 
    Byl dvakrát zlevněn o 
10%. 
    Kolik stál původně? 
 
3. Trať vlaku má stoupání 
2‰ O kolik m se zvýší 
nadmořská výška vlaku, 
ujede-li 6 km vodorovné 
dráhy? 
 
4. U silnice je značka 
sklonu 5%. Ujedeme-li po 
ní 20 km vodorovné 

Pok 

http://www.ucirna.cz/cestina/pridavna_jmena_stupnovani.php
http://www.ucirna.cz/cestina/pridavna_jmena_stupnovani.php
http://www.ucirna.cz/cestina/pridavna_jmena_stupnovani.php
https://www.skolasnadhledem.cz/game/705
https://www.skolasnadhledem.cz/game/705


cesty), symbol 
‰. 
Promile je tedy 
10-krát menší 
než %. 
 
Stoupání nebo 
klesání je sklon 
úseku cesty 
(silnice, kolejí 
apod.) neboli 
úhel mezi 
vodorovnou 
rovinou a 
cestou. Pro 
klesání se udává 
v procentech 
nebo v 
promile.Napříkl
ad stoupání 5 % 
znamená, že 
ujde-li 
cestovatel 
kolmo na 
vrstevnice 100 
metrů ve směru 
svislého 
průmětu (po 
mapě), 
vystoupá 
přitom o 5 
výškových 
metrů. V 
opačném směru 
by o stejný 
počet 
výškových 
metrů poklesl.V 
železniční 
dopravě jsou 
stoupání 
výrazně menší, 
takže se měří 
obvykle v 
promile (‰). 
Klesání 15 ‰ 
znamená, že na 
následujících 
1000 metrech 
vlak klesne o 15 
m. 

https://jane111.ch
ytrak.cz/M7/7_5.7.
pdf  
 
http://www.realist
icky.cz/ucebnice/0
3%20Matematika
%20Z%C5%A0/02
%207.%20ro%C4
%8Dn%C3%ADk/0
5%20Pom%C4%9
Bry%20a%20%C3
%BAm%C4%9Brn
osti/27%20Promil
e.pdf ( str. 2,3,4) 
 
 
http://www.1zslov
osice.cz/files/docu
ments/48/16/proc
v7_5.7%20promile.
pdf  

vzdálenosti, o kolik m 
stoupne naše nadmořská 
výška? 

AJ 
(3h) 

Opakování - minulé 
časy, used to, 
příslovce 
 

5) str. 42 - 
ústně si 
projděte 
opakování - 

6) str. 36 - 37 / cv. 
4-8 
cv. 4 - přečtěte si 
text a podtržené 

1) Zopakujte si oba minulé 
časy(prostý a průběhový) 
v těchto 3 testech: 

McG 

https://jane111.chytrak.cz/M7/7_5.7.pdf
https://jane111.chytrak.cz/M7/7_5.7.pdf
https://jane111.chytrak.cz/M7/7_5.7.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20%C3%BAm%C4%9Brnosti/27%20Promile.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_5.7%20promile.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_5.7%20promile.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_5.7%20promile.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_5.7%20promile.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/16/procv7_5.7%20promile.pdf


3) PŘÍSLOVCE - 
Přečtěte si to po část 
KDY SE KONCOVKA 
NEPOUŽÍVA: 
https://www.helpfore
nglish.cz/article/2006
051002-prislovce-tvor
ena-z-pridavnych-jme
n 

sken se 
správnými 
výsledky 
uložím na 
Google 
Classroom 
 
 

věty napište pod 
správný obrázek 
cv. 5 -oddělte 
slova  
cv.6 a 7- otázky a 
odpovědi na USED 
TO 
cv. 8 - Představte 
si, že jste mívali 
jakékoliv zvířátko 
a odpovězte na 
otázky. 
 
NAKONEC na 
google classroom 
bude vložený kvíz 
na veškeré 
opakování lekce 4. 
Ten vyplňte - 
POZOR bude 
časově omezený. 
 
 

https://www.helpforengli
sh.cz/article/2013012401-
cviceni-past-simple-minul
y-prosty-cas 
https://www.helpforengli
sh.cz/article/2007010301-
minuly-prosty-a-prubehov
y-cas 
 
https://www.helpforengli
sh.cz/article/2014082903-
cviceni-minuly-cas-prosty-
prubehovy 
2) Zopakujte si USED TO v 
tomto interaktivním prac. 
listu. (Zápor dejte tam, 
kde vám to přijde logické, 
otázku tam, kde bude 
otazník :-)) 
https://www.liveworkshe
ets.com/worksheets/en/E
nglish_as_a_Second_Lang
uage_(ESL)/Used_to/Used
_to,_didn't_use_to,_did_.
.._use_to$_qs10276tj 
Pak klikněte na FINISH a 
CHECK MY ANSWERS 
 
4) Zopakujte si tvoření 
příslovcí z přídavných 
jmen: 
https://www.helpforengli
sh.cz/article/2017110605-
cviceni-tvoreni-prislovci 

ZNj 
(2h) 

Die 3. Lektion 
Die 4. Lektion - dny v 
týdnu 

str. 27/14B - 
opiš do 
Schulheftu a 
přelož do 
Schulheftu a 
pošli 
oskenované. 
Nebo vše 
vypracuj do 
mailu a pošli. 
Děkuji. 

str.39/Seite 33 - 
vyhledej dny v 

týdnu a napiš si je 
do sešitu die 

Grammatik- česky 
i německy, dej 

tomu nadpis - Dny 
v týdnu. Napiš mi, 

že to máš 
hotové.Děkuji. 

 Ba 

D  
(2h) 

Objevné plavby 
str. 90-91 
DDÚ, pwp - 
mořeplavci a objevy, 
astroláb, kompas, 
první mapy, 
zdokonalené lodě…. 

Tohle je nádherná kapitola, kterou “miluju”, bohužel máte v 
této učebnici pouze 2 stránky… 
- zápis pošlu - vlepit, přečíst, umět vysvětlit (Příčiny - Událost 
- Důsledky) 
- podívejte se na odkazy - Stream slavné dny 
- Youtube - Byl jednou jeden mořeplavec (objevitel) 
- pošlu testík :-)   (učebnice, internet, videa) 

Se 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy
https://www.helpforenglish.cz/article/2014082903-cviceni-minuly-cas-prosty-prubehovy
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.helpforenglish.cz/article/2017110605-cviceni-tvoreni-prislovci
https://www.helpforenglish.cz/article/2017110605-cviceni-tvoreni-prislovci
https://www.helpforenglish.cz/article/2017110605-cviceni-tvoreni-prislovci


(spousta míst na Zemi 
se jmenuje po svých 
objevitelích, stačí vzít 
do ruky atlas…., 
možná “kombinace” 
známek D + Z) 
+existuje spousta filmů 

 
12. 10. 1492 5.   Den, kdy Kolumbus objevil Ameriku (12. říjen)  
25.  9.  1513 304.    Den, kdy první Evropan spatřil Tichý oceán 
(25. září 1513) 
  8. 11.  1519   127.  Den, kdy začal zánik říše Aztéků  
6.  9. 1522   118.  Den, kdy byla dokončena první plavba kolem 
světa (6. září) 

Př 
(2h) 

Lichokopytníci 
Chobotnatci 

str. 63 - 63 
str. 65 

Lichokopytníci - udělej si tentokrát zápis podle 
učebnice, prezentaci slonů ti pošlu na mail. 
Otázky na str. 65 si připrav na online výuku ve 
čtvrtek v 11h 

Voj 

F 
(1h)  

Tření, třecí síla POTOM: 
Přečtěte si 
článek v 
učebnici na 
straně 91 - 95 a 
udělejte si 
stručné výpisky 
dopředu do 
sešitů. 

NAKONEC: 
Napište mi, kdy je 
třecí síla žádoucí a 
kde naopak vadí. 
Uveďte prosím tři 
příklady ke 
každému jevu. 

NEJPRVE: 

Zhlédněte video na stránce: 

https://www.youtube.com/

watch?v=e2Gnh3mrHLk 

Šm 

Z (2h) Evropa 
- vodstvo 
- biosféra 
- opak. přír. podmínky 

str. 12-16 - pošlu osnovu zápisu - doplnit podle učebnice 
nebo atlasu 
- vyznačit silně vytištěné pojmy do slepé mapy 
- kapitoly v učebnici přečíst 
- projděte si opakování přír. podmínky str. 17 

Se 

VkO Člověk a stát 
Naše vlast 
Hospodářství 

- projděte si veškeré úkoly zadané od 16. 3. 
- zkontrolujte si, co jste mi poslali (mám od vás rozmezí 1 úkol - 4) 
- dejte vše do pořádku….., včetně sešitu ! 

Se 

VkZ Očkování a imunita  Shlédni toto video a vyber z něho hlavní myšlenky, ty si napiš do 
sešitu. Napiš k tomu, proti čemu jsi očkovaný/á 
https://www.youtube.com/watch?v=DWZBvsvFWG8 
Pošli na mail oskenovaný/ofocený zápis v sešitě. 

Voj 

TV 
(2h) 

  Voj, 
Kaš
p 

 

 

http://www.stream.cz/slavnedny/522044-den-kdy-kolumbus-objevil-ameriku-12-rijen
https://www.stream.cz/slavnedny/10019272-den-kdy-prvni-evropan-spatril-tichy-ocean-25-zari-1513
https://www.stream.cz/slavnedny/10019272-den-kdy-prvni-evropan-spatril-tichy-ocean-25-zari-1513
http://www.stream.cz/slavnedny/10000222-den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku
http://www.stream.cz/slavnedny/10000222-den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku
http://www.stream.cz/slavnedny/833727-den-kdy-byla-dokoncena-prvni-plavba-kolem-sveta-6-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/833727-den-kdy-byla-dokoncena-prvni-plavba-kolem-sveta-6-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/833727-den-kdy-byla-dokoncena-prvni-plavba-kolem-sveta-6-zari
https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk
https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk
https://www.youtube.com/watch?v=DWZBvsvFWG8

