
7.B_náplň učiva_18.5.-22.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

ČJ 
(5h) 

mluvnice: 

ZÁJMENA 

- druhy (opakování) 

- pravopis s sebou / 

sebou 

- typy skloňování  

- skloň. z. osobních 

- skloň z. 

ukazovacích 

- skloň. z. 

přivlastńovacích - 

ten, náš 

 

1) Opakování druhů zájmen - pracovní sešit č. 1 str. 7 / cv. 2  
 
2) Výpisky z učebnice - str. 18 / POZOR (s sebou / sebou) 
 
3) Učebnice str. 18 / cv. 8 (měj hotové do VK). 
 
4) Do sešitu si nalep zápis o zájmenech - typy skloňování, skloň.            
konkrétních zájmen (pošlu mailem) - projdi si ho do VK 
  
5) Procvič si skloňování zájmen já, náš, váš zde: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/15 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/509 
 
6) Vypracuj dané úkoly: učeb. str. 18 / cv. 7 + cv. 10 (kontrola na               
VK) 
 
Poznámka: Ve středu od 10.00 cca do 11.30 videokonference (VK).          
Kdo nemá pracovní sešit č. 1, okopíruje si ho od spolužáků (alespoň            
zadaná cvičení). 

Zá 

literatura: 

ROMANCE 

Pokračuj v práci na pracovním listu. Vypracovaný PL mi pošli do 20.            
5. na mail. Posléze poskytnu řešení. Vyřešený PL si nalep do sešitu            
literatury.  

sloh: ŽIVOTOPIS Učebnice str. 139 / cv. 1 a) - c) - pošli mailem do 22. 5.  

M 
(5h) 

Obecný 
čtyřúhelník 

učebnice 3. díl, 
str. 41 - 43, kap. 
4.1 
 
Obecný 
4-úhelník = 
obrazec, který 
má 4 vrcholy, 4 
strany, 4 vnitřní 
úhly (jejich 
součet je 360o). 
Úhlopříčky = 
spojnice 
protějších 
vrcholů - e, f (u, 
v).  
Při konstrukci 
využíváme jeho 
rozdělení 
úhlopříčkou na 
dva 
trojúhelníky, 
které rýsujeme 
podle nám již 

výklad, procvičení: 
 
https://matikaj.webnode.
cz/news/konstrukce-ctyr
uhelniku/ (zde bychom 
mohli první 3 body 
postupu zkrátit na : 1.Δ 
ABC (sss), doporučuji 
tento dílčí trojúhelník v 
náčrtku vyšrafovat) 
 
https://michalheczko.cz/
geometrie/lekce.php?s=c
&l=27 (jdi na Čtyřúhelník 
- příklad č. 1. První tři 
body postupu zkracujeme 
na : 1. )Δ ABD (sss), dál 
obvykle) 
 
 
http://www.realisticky.cz
/ucebnice/01%20Matem
atika%20S%C5%A0/03
%20Planimetrie/03%20
Konstruk%C4%8Dn%C3

domácí úkol : 
1.Současná cena 
vysavače je 5460 Kč. 
Víme, že byl nejprve 
zlevněn o 15%, později 
zvedli cenu o 5%. Jaká 
byla jeho původní cena? 
 
2. Vypočítej velikost 
čtvrtého vnitřního úhlu 

  čtyřúhelníku, je-li 
dáno : α = 118o, β = 
35o, ૪ = 142 o. 
 
3. Sestroj čtyřúhelník 
ABCD, je-li dáno : a = 75 
mm, b = 6 cm, ।AC। = e 
=57 mm, c = 42 mm, d = 
3,8 cm. 
 

Pok 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/15
https://www.skolasnadhledem.cz/game/509
https://matikaj.webnode.cz/news/konstrukce-ctyruhelniku/
https://matikaj.webnode.cz/news/konstrukce-ctyruhelniku/
https://matikaj.webnode.cz/news/konstrukce-ctyruhelniku/
https://michalheczko.cz/geometrie/lekce.php?s=c&l=27
https://michalheczko.cz/geometrie/lekce.php?s=c&l=27
https://michalheczko.cz/geometrie/lekce.php?s=c&l=27
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf


známých vět 
(sss, sus, usu). 
Konstrukce - jak 
jsme zvyklí : 
1.náčrtek + 
náznak postupu 
(barevně známé 
údaje) 
2. postup - zde 
využijeme 
možnosti 
zkráceného 
zápisu postupu - 
začínáme první 
½ - trojúhelník 
podle jedné z vět 
+ dál podrobně 
pomocí geom. 
symbolů, jak 
jsme zvyklí 
3. konstrukce 
(všechno, co 
narýsujeme, 
pojmenovat ! 
4. počet řešení 
(někdy se nám 
např. přímka s 
kružnicí protne 
ve dvou bodech 
➝ 2 řešení) 
 
Příště přejdeme 
ke speciálním 
čtyřúhelníkům - 
abyste měli 
dopředu 
přehled, co nás 
čeká :  
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=s1mXDueD
Mbw  
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=p4qcsOmbV
pI  

%AD%20%C3%BAlohy/
09%20Konstrukce%20%
C4%8Dty%C5%99%C3%
BAheln%C3%ADk%C5%
AF.pdf (jen př. 1 a 2 - ten 
bychom mohli popsat 
jednoduššeji - 1. Δ 
BCD(sus), 2. k(C,c), 3. 
∢ BAX = α, 4. k∩↦AX=D 
 
-------------------------------- 
 
zadání : 
narýsuj čtyřúh. ABCD: 
a = 7 cm 
b = 5 cm 
β = 60o 

c = 5 cm 
α = 90o 
 
1.náčrtek (vyšrafuji Δ 
ABC 
 
2. postup : 

1) Δ ABC (sus) 
2) k(C,5 cm) 
3) ∢ BAX = α 
4) ↦ AX ∩ k =D 
5) čtyřúh. ABCD 

 
3. konstrukce 
 
4. počet řešení …..2 
  ( pokud narýsujete 
kolmici AX  i kruhový 
oblouk k dostatečně 
dlouhý, vidíte, že se 
protnou ještě v druhém 
bodě D/, řešením je i 
druhý čtyřúhelník 
ABCD/) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AJ 
(2h) 

Opakování lekce 4 
 
Jobs - povolání 

4) str 44 - 
přečti si článek 
o posvátné 
hoře/ skále 
(sacred rock) v 

2) MAILEM mi pošlete 
výsledky ze str.38 - Let´s 
Revise. 
Prosím, NESKENUJTE, 
výsledky napište do 

1) Použij CD-ROM, 
který byl v pracovním 
sešitě, a zopakuj si 
celou lekci 4.  
 

McG 

https://www.youtube.com/watch?v=s1mXDueDMbw
https://www.youtube.com/watch?v=s1mXDueDMbw
https://www.youtube.com/watch?v=s1mXDueDMbw
https://www.youtube.com/watch?v=s1mXDueDMbw
https://www.youtube.com/watch?v=p4qcsOmbVpI
https://www.youtube.com/watch?v=p4qcsOmbVpI
https://www.youtube.com/watch?v=p4qcsOmbVpI
https://www.youtube.com/watch?v=p4qcsOmbVpI
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/09%20Konstrukce%20%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF.pdf


https://www.youtu
be.com/watch?v=h
ivHNLqlXes 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=1
oxb7WRuijw 

Austrálii a ústně 
zodpověz cv. 2  
 
str. 45 - naučte 
se povolání a 
ústně 
zodpovězte 
cvičení 1,2 

Wordu, nebo přímo do 
emailu. 
Ve cv. 4 a 5 se musíte 
rozhodnout, jestli tam 
bude minulý prostý nebo 
průběhový čas.  
Ve cv. 6 a 7 používáte 
USED TO. 
 
5) str. 39 / 1,2,3,4 
 
 

3) Mailem vám pošlu 
nová slovíčka k lekci 5. 
Slovíčka si vytiskněte a 
doplňte a naučte. 
 
 

ZNJ 
(2h) 

Opakování učiva 1. 
- 3. lekce 

  Opakujte si slovíčka i 
gramatiku. Doplňte si 
všechny úkoly dle 
náplně práce. Možná 
se ještě ve škole 
sejdeme a já si vše 
zkontroluji. Posílejte 
vypracované úkoly. 
Kdo posílá vzorně, 
opakuje si doma ústně. 
Děkuji všem 
spolupracujícím. 

Ba 

D 
(2h) 

Objevné plavby  
 
opakování 
 
(Spousta míst na 
Zemi se jmenuje po 
svých objevitelích, 
stačí vzít do ruky 
atlas a podívat se. 
Existuje mnoho 
filmů o objevných 
plavbách.) 

Učebnice 
str. 88 - 89 
Zopakuj si, co 
už víš, přečti si, 
co jsi ještě 
nestihl/a. 
Zamysli se nad 
úkoly, které text 
doprovázejí. 
 
Zapiš si do 
sešitu text v 
červeném 
rámečku v 
učebnici na str. 
89 dole. 
 
Pracovní sešit 
str. 47 - 48 
Dodělej, co 
ještě nemáš 
hotové. 
 

Předkolumbovská Amerika - indiánské civilizace 
V Americe existovaly indiánské civilizace: 
Aztékové, Inkové, Mayové a další. Příjezd 
evropských objevitelů - dobyvatelů stál za zánikem 
indiánských civilizací. 
 
Shlédni následující video: 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny
/den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku-151702 
Podívej se na následující odkazy: 
https://www.national-geographic.cz/osobnost-ty
dne/muz-ktery-znicil-risi-inku.html 
https://www.dejepis.com/ucebnice/mayove/ 
 
Podívej se na videa z minulého týdne, která ještě 
nemáš shlédnutá: Stream - Slavné dny, Youtube 
 
Pošlu zápis. 
Umět vysvětlit. (příčiny - události - důsledky) 
 
Každý den ráno (ale bohužel cca od 6 hodin) běží 
2 díly Cestománie. Doporučuji. 
 
V následujícím odkazu najdeš prověrku z 
dějepisu:  
https://docs.google.com/forms/d/1siXtxksvV-17-
0Gp4-aoSaHEosW7qLbO41ijqUV4Ao8 
Vypracuj ji a odešli podle zadání do 22. 5. 

Kašp 

https://www.youtube.com/watch?v=hivHNLqlXes
https://www.youtube.com/watch?v=hivHNLqlXes
https://www.youtube.com/watch?v=hivHNLqlXes
https://www.youtube.com/watch?v=1oxb7WRuijw
https://www.youtube.com/watch?v=1oxb7WRuijw
https://www.youtube.com/watch?v=1oxb7WRuijw
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku-151702
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku-151702
https://www.national-geographic.cz/osobnost-tydne/muz-ktery-znicil-risi-inku.html
https://www.national-geographic.cz/osobnost-tydne/muz-ktery-znicil-risi-inku.html
https://www.dejepis.com/ucebnice/mayove/
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https://docs.google.com/forms/d/1siXtxksvV-17-0Gp4-aoSaHEosW7qLbO41ijqUV4Ao8
https://docs.google.com/forms/d/1siXtxksvV-17-0Gp4-aoSaHEosW7qLbO41ijqUV4Ao8


Z  
(2h) 

Evropa Obyvatelstvo a hospodářství 
str. 18-24 
- pošlu osnovu zápisu, doplň si podle učebnice 
- projdi si (pro sebe) opakování na str. 25, odpovědi jsou v učebnici, 
ale mohou tam být chyby... 

Se 

Př 
(2h) 

Kytovci, letouni str. 66 - 68 Udělat výpisky  
Na online výuku v úterý v 10h si připrav odpovědi 
na otázky na str. 67, 68  

Voj 

F  
(1h) 

Posuvné účinky 
síly. Pohybové 
zákony 

POTOM: 
Přečtěte si 
článek v 
učebnici na 
straně 55 a 
udělejte si 
stručné výpisky 
dopředu do 
sešitů.  

NAKONEC: 
Napište mi, co a proč se 
servírce stalo, jaké síly 
na ni působily. 

NEJPRVE: 

Zhlédněte video: 

https://www.youtube.

com/watch?v=gwbsah

sn5lM 

Pokud jste se už 

dostatečně pobavili na 

cizí účet, zamyslete se 

nad tím, jaké síly na 

servírku působily. 

Šm 

VKO 
(1h) 

Principy 

demokracie 

Demokracie vznikla již ve starověkém Řecku.  

Principy demokracie jsou: pravidelné volby, dělení státní moci, 

občanské svobody, systém více politických stran, lidé jako držitelé 

politické moci prostřednictvím volby svých zástupců.  

Principy demokracie si zapiš jako zápis do sešitu.  

Podívej se na následující odkazy a zjisti informace o demokratických 

principech: 

https://issmb.cz/DUM/III.2%206/III.2%206.6.pdf  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie 

Získané informace můžeš mezi sebou porovnat. 

Kašp 

VKZ 
(1h) 

Těhotenství Antikoncepce, která byla tématem tvého minulého úkolu je ochrana 

před nechtěným těhotenstvím. Pokud muž se ženou plánují početí 

nového potomka, přestanou užívat antikoncepční prostředky, aby 

žena mohla otěhotnět. Těhotenství je začátek nového života. Na 

celý proces těhotenství se podívej v následujícím odkazu: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bhotenstv%C3%AD  

Těhotenství je proces, který trvá 9 měsíců. 

Kašp 

Vv 
(2h) 

Volné téma 
i techniky 

- určitě se občas potřebuješ odreagovat od školní práce a od učení 
- relaxuj, kresli si, maluj, vyráběj… 
- všechny dříve uvedené úkoly pokračují i nadále, průběžně dopisuji 
známky 

Se 

TV 
(2h) 

Běžecká abeceda 
 
Protahovací cviky 

Poskoky stranou, překládání, poskoky z pravé a levé nohy se 
střídavým zvedáním paží, zakopávání (patama dotek hýždí), 
předkopávání (vysoká kolena). Stačí vám úsek cca 10m nebo dle 
možností. 
Např. Stoj nohy u sebe (hloubka předklonu), sed roznožný (dotek 
rukama špiček bot - nekrčit nohy v kolenou), široký stoj rozkročný 

Kašp
,Voj 

https://www.youtube.com/watch?v=gwbsahsn5lM
https://www.youtube.com/watch?v=gwbsahsn5lM
https://www.youtube.com/watch?v=gwbsahsn5lM
https://issmb.cz/DUM/III.2%206/III.2%206.6.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bhotenstv%C3%AD


(snaha o co nejširší rozkročení, chodidla plně na zemi a nekrčit 
nohy). 
V maximálním rozsahu jednotlivých cviků se snaž vydržet alespoň 10 
sekund do mírné bolesti. 
 

 

 


