
 

8._náplň učiva_18.5.-22.5. 

 

 

 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyu
čují
cí 

ČJ  
(5h) 

 mluvnice: 
 
neohebné 
slovní druhy: 
 
příslovce  
 
předložky 
 
spojky 
 
částice 
 
citoslovce 
 
slovesa: 
opakování 
 
 
literatura: 
 
naturalismus 
Francie: 
 
Émile Zola,  
Guy de 
Maupassant 

2) 
Vypracuj podle zadání   
do pracovního sešitu: 
str. 46/17 
str. 54/5 
str. 54/6 
str. 52/7 
 
Pracuj poctivě. Na   
řešení se podívej, až    
budeš mít cvičení   
hotová. 
 
3) 
Vypracuj podle zadání z    
učebnice do sešitu: 
str. 82/1 
str. 82/2 
str. 82/3 
str. 82/4 
Křížovku si můžeš   
zkontrolovat v řešení. 
str. 83/6 a) 
str. 83/7 
str. 82/8 

1) 
Podívej se na pravidla použití, druhy a 
příklady všech neohebných slovních 
druhů: 
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pra
vidla-prislovce/ 
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pra
vidla-predlozky/ 
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pra
vidla-spojky/ 
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pra
vidla-castice/ 
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pra
vidla-citoslovce/ 
 
4) 

Podívej se na následující odkazy:  
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89mil
e_Zola 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guy_de_M
aupassant 

Zjisti, kdy a kde autoři působili, jak byla 
zaměřena jeho tvorba, kterou se 
proslavili. 
 
Zopakuj si mluvnické kategorie sloves: 
osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid, 
třída, vzor 
 
Pošlu ti prověrku - slovesa. Vypracuj ji 
podle zadání a odešli na e-mail do 22. 5. 

Kašp 

M  
(5h) 

Kruhová výseč, 
mezikruží, 
válec 

učebnice str. 36/12 
(kapitola 1.6), je 
důležité si uvědomit, z 
jakých částí se obrazec 
skládá a postupně 
jejich obsahy sečíst 
-------------------------- 
uč. str. 37/13 
Mezikruží = plocha 

procvičování : 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=zvWch
0cZ9_s 
 
 

domácí úkol : 
 
1.Vypočítej délku a 
kruhového oblouku, 
který přísluší 
středovému úhlu  α = 
65o v kružnici s 
poloměrem r = 32 mm. 
 

Pok 

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-prislovce/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-prislovce/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-predlozky/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-predlozky/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-spojky/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-spojky/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-castice/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-castice/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-citoslovce/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-citoslovce/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
https://www.youtube.com/watch?v=zvWch0cZ9_s
https://www.youtube.com/watch?v=zvWch0cZ9_s
https://www.youtube.com/watch?v=zvWch0cZ9_s
https://www.youtube.com/watch?v=zvWch0cZ9_s


 

mezi dvěma 
soustřednými 
kružnicemi 
Jeho obsah vypočítáme 
jako rozdíl obsahů 
obou kruhů : 

 S = π. r1
2 - π.r2

2 

(vychází v jednotkách obsahu) 

---------------------------------- 

 

Středový úhel = úhel 
mezi dvěma poloměry 
v kružnici. 
 
--------------------------- 
 
 
Oblouk kružnice = 
část kružnice. 
Jeho délku 
spočítáme, 
vydělíme-li celou 
kružnici 360 
(dostaneme tak 
délku oblouku 
příslušnou 
středovému úhlu 1o) 
a vynásobíme 
velikostí 
příslušného 
středového úhlu : 
a = 2.π.r : 360 . 
α 
a = πd : 360 . α 
(vychází v jednotkách délky) 
 

Středovému úhlu 180o 

přísluší polokružnice, 
čtvrtkružnice přísluší 
středovému úhlu 90o.  
 
-------------------------------------- 

 
Kruhová výseč = 
plocha ohraničená 
dvěma poloměry a 
kruhovým 
obloukem (= částí 
kružnice). Její obsah 
spočítáme obdobně 

http://dokume
nty.zsruda.cz/
Dokumenty/IV
_%20matemati
ka/EU-OPVK-
MAT-8+9/EU-
OPVK-MAT-8+
9-09%20-%20
Obsah%20mez
ikru%C5%BE
%C3%AD%20-
%208.%20ro
%C4%8D/EU-
OPVK-MAT-8+
9-09%20-%20
Obsah%20mez
ikru%C5%BE
%C3%AD%20-
%208.%20ro
%C4%8D..pdf 
 
 
https://www.
mendelova-str
edni.cz/userfil
es/t9/dum/TY
01_0119%20D
%C3%A9lka%
20kruhov%C3
%A9ho%20obl
ouku%20a%2
0kruhov%C3%
A1%20v%C3
%BDse%C4%8
D.pdf 
 
 
http://www.zs
strani.cz/dum/
Digitalni%20U
cebni%20Mate
rialy/2_stupen
/Matematika/
8.%20rocnik/
Kruznicovy_ob
louk/Kruznico
vy_oblouk.pdf 
 
 
 
http://dokume
nty.zsruda.cz/

2. Vypočítej obsah 
kruhové výseče s 
poloměrem r = 6 cm a 
středovým úhlem  α = 
108o. 
 
3. Vypočti obsah 
mezikruží, je-li 
poloměr větší kružnice 
10 cm a menší 1 cm. 
 
4. Jak  velkou dráhu 
opíše hrot (špička) 
velké ručičky délky 1 
m na věžních hodinách 
za  ½  hodiny ? 

http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D/EU-OPVK-MAT-8+9-09%20-%20Obsah%20mezikru%C5%BE%C3%AD%20-%208.%20ro%C4%8D..pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
https://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/t9/dum/TY01_0119%20D%C3%A9lka%20kruhov%C3%A9ho%20oblouku%20a%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Matematika/8.%20rocnik/Kruznicovy_oblouk/Kruznicovy_oblouk.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf


 

jako u délky oblouku 
(obsah celého kruhu 
vydělíme 360 - 
dostaneme obsah 
výseče příslušný 
středovému úhlu 1o 
a vynásobíme 
velikostí 
příslušného 
středového  úhlu : 
S = π.r2: 360 . α 
(vychází v jednotkách obsahu) 

 
 

 

 

Dokumenty/IV
_%20matemati
ka/EU-OPVK-
MAT-8+9/EU-
OPVK-MAT-8+
9-08%20-%20
Kru%C5%BEni
cov%C3%BD%
20oblouk,%20
kruhov%C3%
A1%20v%C3
%BDse%C4%8
D%20-%208.
%E2%80%A6
/EU-OPVK-MA
T-8+9-08%20-
%20Kru%C5%
BEnicov%C3%
BD%20oblouk,
%20kruhov%C
3%A1%20v%
C3%BDse%C4
%8D%20-%20
8.%E2%80%A
6.pdf 
 

INF 
(1h) 

Prezentace 
informací - 
prezentační 
programy 

Vyber si některý z následujících prezentačních programů: 
http://kcjl3.upol.cz/prezentacni_a_diskuzni_techniky/prezenta
cni_software.pdf (Může být i jiný.) Vytvoř prezentaci (např. v 
programu MS PowerPoint) na téma: Můj idol.  
Rozsah je min. 6 snímků. 
Prezentaci vhodně uprav a vlož do ní obrázky. 
Uveď své jméno a zdroje informací. 
Odešli na e-mail do 22. 5. 
Prezentace je představení informací, tématů, problémů v 
názorné vizuální podobě s cílem vysvětlit, zaujmout nebo 
přesvědčit. Důležitá je přehlednost a poutavost. 

Kašp 

AJ 
(3h) 

Předpřítomný 
čas 
3) Zopakujte si 
předpřít. čas 
na tomto videu: 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=ENao97
DDmQQ  
 
Porovnejte 
minulý a 
předpřítomný 

4) str. 10 - Přečtěte si 
první část příběhu 
THE GAME. Ústně 
odpovězte na otázky 
ve cv. 2 . 
str. 11 
cv. 4 - ústně doplňte 
krátká slůvka do 
předpřítomného 
času 
cv. 5 - písemně do 
sešitu sestavte věty v 
předpřítomném čase 

5)str. 8 - celá 
str. 
sami si 
přečtěte 
zadání a 
pokud 
nebudete 
rozumět, 
napište mi. 
 
7) NAKONEC -  

1)Zopakujte si 
nepravidelná slovesa:  
https://www.helpfore
nglish.cz/files/20_130
2036096_zalozka_irre
gular_verbs_60.pdf 
 
2)Pošlu vám 
prezentaci na 
předpřítomný čas. 
(Dělali jsme ji i loni). 
Udělejte si výpisky 

McG 

http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://dokumenty.zsruda.cz/Dokumenty/IV_%20matematika/EU-OPVK-MAT-8+9/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6/EU-OPVK-MAT-8+9-08%20-%20Kru%C5%BEnicov%C3%BD%20oblouk,%20kruhov%C3%A1%20v%C3%BDse%C4%8D%20-%208.%E2%80%A6.pdf
http://kcjl3.upol.cz/prezentacni_a_diskuzni_techniky/prezentacni_software.pdf
http://kcjl3.upol.cz/prezentacni_a_diskuzni_techniky/prezentacni_software.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ
https://www.helpforenglish.cz/files/20_1302036096_zalozka_irregular_verbs_60.pdf
https://www.helpforenglish.cz/files/20_1302036096_zalozka_irregular_verbs_60.pdf
https://www.helpforenglish.cz/files/20_1302036096_zalozka_irregular_verbs_60.pdf
https://www.helpforenglish.cz/files/20_1302036096_zalozka_irregular_verbs_60.pdf


 

čas v tomto 
videu: 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=De24Isi
6Rk0&t=103s  

a slovíčko v závorce 
dejte na správné 
místo ve větě. 
Zkontrolujte si se 
skenem, který vám 
pošlu.  

Na Google 
Classroom 
bude kvíz. 

toho, co jste 
zapomněli. 
 
6)Zkuste 2 testy a 
rozlišujte, kde bude 
předpřítomný a kde 
minulý čas. 
https://www.helpfore
nglish.cz/article/2006
080689-cviceni-predp
ritomny-a-minuly-cas 
 
https://www.helpfore
nglish.cz/article/2006
011202-present-perfe
ct-b 

ZNj 
(2h) 

Was kostet 
das? 

Strana 62, cv. 11 
Modrý obdélník- Ich 
finde es super. - 
Používá se ve smyslu 
vyjádření vlastního 
názoru na danou věc, 
činnost…. Přečti si, 
zkus utvořit věty.  
Strana 65 - Přečti, 
přelož. 

PS str. 60, cv. 
10 a, 
Utvoř otázky, 
ofoť cvičení a 
pošli ho k 
opravě. 
Cv. 11 - doplň 

Slovíčka PS str.  63 
(Seite 61,62). Zapiš 
slovíčka do slovníku a 
nauč se je. 

Po 

D 
(2h)  

Hospodářství a 
kultura v 
českých zemích 

str. 88-93 
- přečti si text 
- překresli schema str. 88 (předpoklady rozvoje…) 
- vypiš jména českých vynálezců a jejich vynálezů str. 90 
- vypiš významné české umělce a jejich díla str. 92-93 
- ostatní pošlu 

Se 

Př 
(2h) 

Kůže 
Péče o kůži 
PP při 
poranění kůže 
Onemocnění 
kůže 

str. 54 - 55 Udělej si zápis do sešitu podle zaslané 
prezentace 
Obrázek + popis (str. 53) 
Udělej referát na téma Onemocnění 
kůže (příčiny, příznaky, eventuálně 
léčba) - pošli mi na mail do 22.5. 
Online výuka ve čtvrtek od 10h 

Voj 

F 
(2h)  

1.Procvičení - 
pohybová a 
polohová 
energie 

 

 

Žlutá učebnice, do 
sešitu vypracujte str. 
33/ O-1, 2, U-2, str. 
38/ U 1, 2, 3, 6 a 
pošlete mi ofocené 
do 22. 5.  
 
 
 

https://www.zsnadvodovodem.cz/so
ubor-polohova-a-pohybova-energie-3
19-.pdf 

Mi 

https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0&t=103s
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080689-cviceni-predpritomny-a-minuly-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080689-cviceni-predpritomny-a-minuly-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080689-cviceni-predpritomny-a-minuly-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080689-cviceni-predpritomny-a-minuly-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2006011202-present-perfect-b
https://www.helpforenglish.cz/article/2006011202-present-perfect-b
https://www.helpforenglish.cz/article/2006011202-present-perfect-b
https://www.helpforenglish.cz/article/2006011202-present-perfect-b
https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-polohova-a-pohybova-energie-319-.pdf
https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-polohova-a-pohybova-energie-319-.pdf
https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-polohova-a-pohybova-energie-319-.pdf


 

2.Vzájemná 
přeměna 
polohové a 
pohybové 
energie 

učebnice str. 39-40 - 
přečíst, do sešitu 
napsat nadpis 
Vzájemná přeměna 
polohové a pohybové 
energie a zapsat 
žlutý rámeček str. 40 
a nakreslit obrázek 
kyvadla, viz vedle 

 
 

 
 
 
 
 
 

Z 
(1h) 

Kraje ČR - 12) 
Olomoucký 
kraj 

str. 75-77 
Výpisky stejným způsobem podle osnovy (území, povrch, 
vodstvo, hospodářství, největší města, turistické zajímavosti - 
viz obr. v učebnici) 

Se 

Ch 
(2h) 

Dvouprvkové 
sloučeniny - 
opakování 

Tento týden si zopakujte názvosloví dvouprvkových sloučenin.       
V pondělí vám zašlu pracovní list. Vyplněný mi jej prosím          
pošlete do 22.5. na email. 

Šm 

VkO 
(1h) 

Globální 

oteplování 

Napiš referát na téma: Globální oteplování. Zamysli se 

především nad jeho příčinami a důsledky a najdi odpovědi. 

Odpověz na otázky: 

Jaká bude podle tebe situace na planetě Zemi za 100 let? 

Jak by se mělo lidstvo chovat, aby se situace zlepšila? 

Jak se projevuje v ČR již několik let globální oteplování? 

Je to dobrovolný úkol. 

Rozsah je 1 stránka. 

Pro zpestření úkolu vlož obrázek, který podle tebe danou 

problematiku nejlépe vystihuje. 

Uveď zdroje informací. 

Kašp 



 

Odešli na e-mail do 22. 5. 

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 (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. 
 

Voj, 
Pol 

VOP 
(2h) 

Motivační 
dopis 

Motivační dopis se většinou připojuje jako další příloha 
společně s životopisem k průvodnímu dopisu, který se zasílá 
obvykle jako žádost o přijetí do zaměstnání na určitou pozici. 
Podívej se na následující odkazy, jak by měl motivační dopis 
vypadat: 
https://www.jobs.cz/poradna/personalistka-takhle-piste-motiv
acni-dopis/ 
https://www.zivotopisy.cz/motivacni-dopis 
Pokud chceš, můžeš se podívat i na to, jak se má psát průvodní 
dopis a životopis:  
https://www.zivotopisy.cz/pruvodni-dopis  
https://www.zivotopisy.cz/jak-napsat-zivotopis 
Příště si napíšeme modelovou žádost o přijetí do zaměstnání 
na určitou pozici.  

Kašp 
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