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 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

ČJ 
(5h) 

mluvnice: 

ZÁJMENA 

- skloň. z. 

přivl. (můj, 

tvůj,  svůj, její, 

jejich) 

- skloň. z. 

neurčitých 

(všechen, kdo, 

co, někdo, 

něco) 

- skloň. někt. 

z. podle vzoru 

mladý a jarní 

- zájmeno jenž 

- souhrn. 

opak. 

1) Připomeň si pravopis a skloňování některých zájmen dle zápisu (zápis           
pošlu mailem). V zápisu věnuj pozornost z. JENŽ - nauč se ho skloňovat. 
 
2) Procvič si skloňování a pravopis daných zájmen: 
- prac. sešit. str. 7/ cv. 1 + str. 7/ cv. 4 + str. 8/cv. 6 + str. 8/ cv. 7 + str.                       
8/cv. 8 
- zájmeno jenž: https://www.skolasnadhledem.cz/game/328 
- pravopis mě / mně: 
https://edu.ceskatelevize.cz/mne-nebo-me-5e44226de173fa6cb524abd
e  
3) Souhrnné opakování zájmen - učebnice str. 21 / TEST č. 4  
 
4) Učebnice str. 20 / Jazykový rozbor (bez úkolu č. 8) 
 
Poznámky:  

● Dané úkoly si zkontrolujeme a blíže vysvětlíme na VK (na          
termínu VK se domluvíme mailem). 

● Doporučuji webové stránky ČT edu - 
https://edu.ceskatelevize.cz/, kde najdete mnoho zábavných 
videí z různých oblastí. 

Zá 

literatura: 

NEJSTARŠÍ LIT. 

 

Zamysli se nad otázkami: 
Co si představíš pod pojmem starověké písemnictví? V jakém období          
vznikly první písemné památky (první psané texty) a kdo je podle tebe            
vytvořil? Co mohlo přispět ke vzniku tohoto písemnictví? Znáš nějakou          
nejstarší písemnou památku? (své zamyšlení mi pošli mailem do 29. 5.) 

sloh: 

SOUHRNNÉ 

OPAKOVÁNÍ 

Vzhledem k tomu, že jsme probrali slohové útvary, které jsme v 7. roč.             
probrat měli, budeme se dále věnovat hl. mluvnici a literatuře. 
Souhrnné procvičování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/374 

M 
(5h) 

Pravoúhlé 
rovnoběžníky 
(obdélník, 
čtverec) 

učebnice 3. díl, kap. 4.3 
str. 51  (cv. C - první 
polovina tabulky Čtverec, 
Obdélník) 
 
Zopakuj si vlastnosti 
čtverce a obdélníku z 
nižších ročníků (strany 
protější, sousední, 
úhlopříčky, o, S , součet 
vnitřních úhlů 360o). 
 
K nim přibudou další 
vlastnosti, které nám 
pomohou sestrojovat tyto 
rovnoběžníky z dalších 
zadání :  
Čtverec  (dále jen Č) a 
obdélník (dále jen O) jsou 
rovnoběžníky (protější 

výklad, procvičení: 
 
V následujících 
příkladech jsou užity 
podobné typy 
konstrukcí, já 
doporučuji konstrukci 
pomocí středové 
souměrnosti, ta je 
univerzální pro všechny 
druhy rovnoběžníků. 
 
https://www.e-mate
matika.cz/zakladni-s
koly/geometrie/jak-s
estrojit-ctverec-znam
e-li-delku-uhlopricky.
php  
 

domácí úkol : 
1. Jakou dráhu v 

km ujede 
cyklista na kole 
(r=30cm), 
otočí-li se kolo 
ceklem 
800-krát? 
 

2.Sestroj čtverec ABCD: 
v = 6 cm. (náčrtek, 
postup, konstrukce) 
 
3.Sestroj obdélník 
KLMN: e = 8cm, a = 6 
cm. 

Pok 
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strany rovnoběžné). Oba 
jsou rovnoběžníky 
pravoúhlé (sousední 
strany kolmé). 
Rozlišují je délky 
sousedních stran O = 
rovnoběžník 
nerovnostranný 
(různostranný) - nemá 
sousední strany stejně 
dlouhé, Č = rovnostranný 
rovnoběžník (sousední 
strany shodné). 
V obou se úhlopříčky půlí 
a jsou shodné !!! 
Ve čtverci jsou navíc 
úhlopříčky navzájem 
KOLMÉ . 
Co se týká vnitřních úhlů 
- zatímco ve čtverci půlí 
úhlopříčka vnitřní úhel 
(45o a 45o), v obdélníku 
vnitřní úhel nepůlí  !!! 
 
Č - jde opsat i vepsat 
kružnice. 
O - jde opsat, ale vepsat 
NE. 
 
U všech rovnoběžníků lze 
při konstrukci využít 
STŘEDOVOU 
SOUMĚRNOST - půlení 
úhlopříček. 
Tyto vlastnosti byste se 
postupně měli naučit jak 
násobilku. 

https://dum.rvp.cz/
materialy/konstrukce
-ctverce-2.html  
 
http://sousvitavy3.ne
tventic.net/repositor
y/medialib/user_273
/Planimetrie/VY_32_I
NOVACE_MA_1_08.pd
f 
(zatím jen Č a O) 
 
https://zsslapanice.cz/
STUD_MAT/DUMY/Mat
ematika/7.%20ro%c4
%8dn%c3%adk/VY_42
_INOVACE_Ja_02-33_Ma
-7.pdf ( jen 1, 2, 5b, 6, 7, 
9b) 
 
Konstrukce Č : 
 
Narýsuj Č, je-li dána 
délka jeho úhlopříčky 
u = 5 cm. 
 
Nejprve si načrtneme 
čtverec, barevně 
vyznačíme 
úhlopříčku u - 
můžeme i v, protože 
víme, že jsou shodné. 
Jejich průsečíkem je 
bod S. 
Také víme, že 
úhlopříčky jsou 
navzájem kolmé, 
vyznačíme to do 
náčrtku. 
Vyšrafujeme si 
⊿ABS, ten můžeme 
rýsovat podle sus 
(s=½ úhlopříčky, u = 
90o). 
Pak můžeme použít 
středovou 
souměrnost a doplnit 
body C, D. 
 
Postup: 1. ⊿ABS 
(sus) 
2. ഴ(S) : A➝C 
                  B➝D 
3. čtv. ABCD 
 

+ konstrukce 
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--------------------------- 
Konstrukce O : 
Narýsuj obdélník 
ABCD: a = 7 cm, ∢BAC 
= 25o. 
 
Načrtneme obdélník, 
barevně si vyznačíme 
a = AB = 7 cm a ∢BAC 
(pozor, je to úhel, 
který svírá 
úhlopříčka u se 
stranou a). Protože 
víme, že strana a je 
kolmá na b, barevně 
si zakreslíme pravý 
úhel. Pak můžeme 
vyšrafovat ᅀABC - 
známe 2 úhly a 
stranu. Sestrojíme-li 
si bod S (½ u), pak 
můžeme použít opět 
středovou 
souměrnost a 
sestrojit bod D. 
 
Postup: 1.ᅀABC 
(usu) 
2.S : S∈AC, SA=SC 
     nebo S je střed AC 
3. ഴ(S) : B➝D 
4. obd. ABCD 
 

+ konstrukce 

AJ 
(2h) 

Be allowed to, 
let, make (mít 
dovoleno, 
nechat - 
povolit, nutit) 
 
Apologising 
(omluvy) 
https://www.
youtube.com/
watch?v=mf7
GFZvWQ6o 

2) str. 46 - Přečtěte si 
rozhovor a ústně 
odpovězte na otázky ve 
cv. 2. 
str. 47/ 4 - písemně do 
sešitu (co Lily má a 
nemá dovoleno dělat v 
ZOO) 
Sken se správnými 
odpověďmi pošlu. 

3) str. 40  
cv.1 - Přečtěte 
rozhovor a 
odpovězte na 
otázky. 
cv.2 - Z podtržených 
písmen v dialogu 
sestavte slovo. 
cv.3 - Oddělte slova 
a doplňte dialog.  
cv.4 - Slova dejte do 
správného pořadí. 
str. 41 
cv.5 - přiřaďte 
odpovědi k otázkám 
ve cv.4 
cv.6 - Dle tabulky 
doplňte text o 
Tomovi. 

1) Mailem vám pošlu 
výklad k nové látce - 
opište si ho, nebo 
vytiskněte a nalepte do 
sešitu. + Podívejte se 
na video. 
 
4) MAILEM mi napište 
celkem 12 krátkých 
vět: 
2x - Co máte dovoleno 
ve škole. 
2x - Co nemáte 
dovoleno ve škole. 
(BE ALLOWED) 
2x Co vás rodiče nutí 
dělat. 
2x - Co vás rodiče 
nenutí dělat. 
(MAKE) 

McG 
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cv.8 - Oddělte slova, 
napište omluvu a 
reakci na omluvu. 
 
Výsledky 
nezapomeňte 
zkontrolovat. 

2x Co vás rodiče 
nechají dělat. 
2x Co vás rodiče 
nenechají dělat. 
(LET) 
+ Napište krátký dialog 
- omluva + reakce na 
omluvu (Můžete 
čerpat z učebnice str. 
47/8.) 

ZNJ 
(2h) 

Die 4. Lektion  
 Dny v týdnu 

 str.33/3 - doplň oba 
sloupečky, napiš, že 
to máš hotové. 
Pokud můžeš poslat 
na ukázku, budu 
ráda. 

Děkuji všem pilným 
včeličkám za jejich 
práci.       :) 

Ba 

D 
(2h) 

Městská 
společnost na 
konci 
středověku 

Učebnice 
str. 90 - 93 
Přečti si text a prohlédni 
si obrázky, které 
znázorňují život v 
tehdejší době. Zamysli 
se nad úkoly, které text 
doprovázejí. 
 
Zapiš si do sešitu text v 
červeném rámečku v 
učebnici na str. 93 dole. 
 
Pracovní sešit 
str. 49 - 50 
Vypracuj úkoly podle 
zadání. 
 

-  projdi si kapitolu, zde je osnova samostatné 
práce: 
- život na vesnici se nemění, dochází k 
výraznému rozvoji měst 
- vysvětli složení měst. společnosti, každou 
skupinu 1 větou charakterizuj 
- menšiny ve městech - Němci, Židé, Romové 
(o Němcích jsme již mluvili při středověké 
kolonizaci, charakterizuj postavení Židů a 
Romů) 
- řemeslnická dílna a cech: 
   majitelem dílny je mistr, zaměstnává učně a 
tovaryše (vysvětli) 
   cech = sdružení řemeslníků (mistrů) 
stejného řemesla (vysvětli) 
- zbytek kapitoly si pouze přečti 
Dějiny udatného českého národa 55 - Židé v 
českých zemích 
Dodělej všechny chybějící úkoly (březen - 
květen)... 

Kašp 

Z  
(2h) 

Evropská unie str. 26-27 
- přečti, pošlu osnovu zápisu (vlep nebo opiš), vyhledej, doplň 
- DDÚ - symboly EU 
- Google slepé mapy - přírodní podmínky (členitost, povrch, vodstvo) 
- zeměpisné pořady v ČT - Cestománie, Objektiv … 
Dodělej všechny chybějící úkoly (březen - květen)... 

Se 

Př 
(2h) 

Hmyzožravci 
Primáti 
Chudozobí 

uč. str. 68 - 71 Pročti si témata v učebnici a podle ní nebo 
podle prezentací, které ti pošlu si udělej do 
sešitu výpisky 
úterý v 10h videokonference (příprava na test 
+ opakovací otázky na str. 71) 

Voj 



F  
(1h) 

Urychlující a 
brzdné účinky 
síly na těleso 

NEJPRVE: 
Prostudujte článek v 
učebnici na stranách 56 
- 59 a vypište si 
nejdůležitější informace 
(hlavně žluté rámečky) 
dopředu do sešitů. 

POTOM: 
Prostudujte si otázky 
a úkoly 59/O1, O2, 
O3, 60/ U3, U4 a 
zkuste si na ně 
odpovědět.  

NAKONEC: 
Proveďte test na 
stránce: 
http://www.navodars
ekim.wz.cz/testy/fyzik
a/7/1_pohyb_a_sila/7
_115.HTM 
a pošlete mi e-mailem 
jeho výsledky s vaším 
jménem - vyplňuje se 
dole v testu. 

Šm 

VKO 
(1h) 

Poškozování 

lidských práv 

 

Učebnice 

str. 31 – 35 

 

Zapiš si do sešitu text v 

modré tabulce na str. 35 

dole a pozorně si přečti 

na stejné stránce, jaké 

jsou postihy za 

porušování lidských 

práv. 

Pozor! Člověk, který žije 

v demokratické 

společnosti, má nejen 

svá práva, ale i své 

povinnosti!  

 

- Vysvětli pojmy:  

1) Všeobecná deklarace lidských práv 

2) Listina základních práv a svobod v České 

republice 

3) xenofobie 

4) rasismus  

5) diskriminace 

6) antisemitismus 

7) holocaust 

8) šikana 

9) ombudsman 

  

Pro doplnění a rozšíření informací můžeš 

kromě učebnice využít i internetové stránky. 

Uveď zdroje informací. 

Pro oživení úkolu můžeš vložit tematický 

obrázek. 

Odpovědi odešli na e-mail do 29. 5.  

Kašp 

VKZ 
(1h) 

Příjem 

potravy 

během dne 

Správná životospráva je důležitou součástí lidského života. Již v dětství 

by se měly vytvořit správné stravovací návyky. Podívej se na následující 

odkaz a přečti si, jak správně rozložit příjem potravy během dne a jakou 

stravu si nejlépe vybrat: 

https://www.svet-potravin.cz/clanek/jak-poskladat-stravu-v-prubehu-dne 

Dodržuješ správnou životosprávu? Zamysli se nad tím. 

Kašp 

Vv 
(2h) 

Volné téma i 
technika 

- všechny dříve zadané úkoly pokračují i nadále 
- abyste se doma odreagovali - pokus se vyrobit stolní hru na principu 
“Člověče, nezlob se” - hrací pole (větší papír), políčka s úkoly, které se 
musí plnit, vědomostní otázky (př. možnosti a,b,c), “bonusová políčka”, 
která umožní postup dopředu, “minusová políčka”, která např. vrátí o 
několik polí zpět nebo zakáží 1-2x házet apod. 
- hraj se sourozenci, s rodiči... 
- pokud se podaří, vyfoť a pošli 

Se 

TV 
(2h) 

Outdoor 
aktivity 
 
 

Např. jízda na kole, in line brusle, koloběžka, skateboard, švihadlo, běh 
vytrvalostní cca 1000m, běh terénem atd 
 
Leh na zádech, podpor na předloktí: 

Kašp
,Voj 
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Svaly břišní 
 
 
 
 

- kreslení číslic 
- stříhání 
- natažené nohy ve výdrži paty těsně nad zemí cca 10s 
- sedy a lehy cca 10x 
 
Sklapovačky 3 série po 10 opakováních mezi sériemi 20 s odpočinku 
 

 

 


