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 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyuč
ující 

ČJ 
(5h) 

Interpunkce v 
souvětí 
souřadném 

V učebnici na straně 89 
vypracujte cvičení 4a) - c) a 
5a) - c) a pošlete mi 
e-mailem. 

 I v letošním školním 
roce vydáme 
almanach, je proto 
třeba, abyste mi 
VŠICHNI napsali  a 
poslali svůj životopis. 
Inspirovat se můžete 
na straně 113 v 
učebnici - cv. 1. 
Zároveň s ním mi 
pošlete své životní 
motto, něco, čím se 
řídíte, nebo citát, 

který vás ovlivňuje.  

Šm 

M  
(5h) 

Kužel - V, síť 

 
učebnice kap. 2.1 str. 
17- 24 
 
Zopakuj si : V, S jehlanu, 
jeho síť. 
 V kužele. 
Výška kužele……….v 
Poloměr podstavy…….r 
Strana kužele ……….s 
(= přepona pr. trojúh. s 
odvěsnami r a v ) 
 
Povrch kužele - skládá 
se z kruhové podstavy a 
pláště ve tvaru kruhové 
výseče: 
        S = Sp + Spl 
     S = π . r2 + π .r .s 
 
Síť kužele rýsujeme tak, 
že nejprve sestrojíme 
kruhovou podstavu. 
jejího středu vedeme 
polopřímku, na kterou 
od obrysu hruhu ven 
naměříme stranu s. Tím 
získáme vrchol kužele V. 
Z něho opíšeme 
dostatečně dlouhý 
kruhový oblouk o 
poloměru strany s. 
Kruhovou podstavu si 
rozdělíme na stejné 

procvičování : 
 
http://www.zsondrejo
v.cz/Vyuka/M-9H/Tele
sa-03.pdf  
 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=SD87O9Y
V0J0  
 
 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=9FIOC_EX
CEo  
 
 
https://view.officeapps
.live.com/op/view.aspx
?src=http://dumy.cz/n
ahled/101122  
 
 
http://www.zsschsady.
cz/dumy/soubory/VY_
42_INOVACE_1VSE61.p
df  

domácí úkol : 
 
Doporučuji opět dělat si 
solidní náčrtky s barevně 
vyznačenými známými 
údaji !!! 
 
 
1.Vypočítej objem a 
povrch kužele : v = 
5cm, r = 2 cm a 
sestroj jeho síť. 
(protože nemohu 
zkontrolovat 
měřením, uveď 
výpočet s) 
 
2.Vypočítej povrch 
kužele : v = 53 cm, 
průměr podstavy je 
3,5 dm. 
 
 
3. Sestroj z papíru 
model kužele : 
r = 3 cm, v = 10 cm. 
 
 
 
 
přijímací zkoušky : 
 
http://www.sosso
ukyjov.cz/data/Fil
e/VY_42_INOVACE_
2b10.pdf  
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výseče( čím větší počet, 
tím bude podoba pláště 
přesnější - viz učebnice 
str. 20 - B,C) - 
doporučuji např. na 
osminy). 
Vezmeme do kružítka 
délku jednoho 
kruhového obloučku, 
zvolíme na připraveném 
kruhovém oblouku bod 
a obloučkem “kráčíme” 
od zvoleného bodu 
tolikrát, na kolik částí 
jsme dělili kruh. 
podstavu. Stačí jen 
narýsovat úsečky s z 
vrcholu V k 
počátečnímu a 
koncovému bodu 
“kráčení”. 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Nb0X1AoT
PYo 

https://zsmilovice.
cz/wp-content/upl
oads/2020/04/Jed
notky-objemu-prac
.list_.pdf  
 
http://www.zstreb
ovska-ustino.cz/w
p-content/uploads
/2017/01/Rovnice
_s_nezn%C3%A1m
ou_ve_jmenovateli.
pdf  
 
 
 

INF 
(1h) 

Tvorba a 
úprava titulní 
strany 

U rozsáhlejších dokumentů, které budeš psát, můžeš použít titulní stranu. 
Hodí se např. i jako úvodní stránka k jednotlivým kapitolám nebo oddílům. 
Podívej se na následující video a článek v odkazech, ať víš, jak na to v 
programu MS Word: 
https://www.youtube.com/watch?v=x2droa86aYw 
https://www.napocitaci.cz/33/word-2016-titulni-stranka-uniqueidgOkE4N
vrWuNY54vrLeM679ZrqFFmFZxWayX0xicUK50/ 
Titulní stranu lze vytvořit z přednastavených možností, různě upravit nebo 
vytvořit svou vlastní. 

Kašp 

ZNj 
(2h) 

Die 14. Lektion  Deine Wörter - str. 
55/Seite 49, 50 
Napiš, že máš splněno. 

Děkuji všem, kteří 
jste poslali 
prezentace nebo 
referáty.  

Ba 

AJ 
(3h) 

Opakování 
lekce 8 

2) str. 78 - celá strana - 
Ústně si zopakujte celou 
lekci, cv. 4 udělejte 
písemně do sešitu. Sken s 
výsledky vám pošlu 
mailem. 

3) str. 70 - Vyplňte Let´s 
Revise a výsledky mi 
pošlete MAILEM. 
cv.1 - Zakroužkujte 
slovíčko, které tam 
nepatří. 
cv.2 - Zakroužkovaná 
slova ze cv.1 doplňte do 
vět. 
cv.3 - Podtržená slova 
zaměňte slovy z 
nabídky. 
cv.4 - infinitiv nebo -ing 

1)Dle CD-Romu, 
který byl součástí 
prac. seš., si 
zopakujte lekci 8. 
 
NAKONEC 
Učivo máme 
dobrané, a tak bych 
byla ráda, kdybyste 
si rozmysleli, co 
chcete zopakovat, 
procvičit a napsali 
mi nějaké návrhy, 
tipy, nebo mě 
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cv.5 - nepřímá řeč 
(Učitel řekl / 
požádal…) 
cv. 6 - někde musíte 
přídavné jméno z 
nabídky změnit na 
příslovce 
cv.7 - 3 fráze 
cv.8 - doplňte 3 fráze z 
předchozího cv. 

upozornili na 
nějaké zajímavé 
odkazy... 

AJ 
(3h) 

Lekce 8 - 
slovesa 

73/4 doplň 
73/5 přiřaď popis k 
místu 
a pošli mailem 
 

64/3 napiš 8 vět s 
použitím slov v 
rámečku 
64/4 doplň správný tvar 
slovesa v závorce 
64/5 zakroužkuj 
správný tvar slovesa 
64/6 doplň správný tvar 
slovesa v závorce 
65/7,8 doplňte slova 
65/9 přiřaďte fráze a 
použijte je ve cv. 10 
Práci si zkontrolujte - 
klíč pošlu mailem 

 Th 

D 
(2h) 

ČSR, Evropa a 
svět po 2. sv. 
válce 

- budu pokračovat stejným způsobem 
- pošlu zápis (vlepit nebo opsat), pošlu odkazy na Stream 
- za duben u 6 z vás nemám známku, u ostatních jednu, u 2 žáků více 
- za květen se neozval nikdo... 

Se 

Př 
(1h) 

Vnější 
geologické 
děje - 
činnost 
organismů 

1)Pošlu na mail prezentaci, projdi si ji, zkus vše vyřešit a na konci 
prezentace je zápis do sešitu - opět napiš, že máš splněno a že všemu 
rozumíš.  
2)Vědomosti si doplň příslušnou kapitolou v učebnici 
3)Do konce května dopíšu všechny známky, zkontroluji, zda plníte úkoly a 
ohodnotím. Poslední měsíc jsem po vás nechtěla nic víc, než mi napsat, zda 
máte splněno týdenní zadání. Reaguje pouze pár žáků. Pokud chcete 
dobrou známku, stačí mi dát vědět, že máte splněno a že všemu rozumíte. 
4)Čeká vás ještě poslední test na téma Vnější geologické děje - bude hned 
po přijímačkách  

Voj 

F  
(2h) 

Vedení el. 
proudu v 
polovodičích 

POTOM: 
Prostudujte učebnici - str. 
60 - 66 a udělejte si výpisky 
dopředu do sešitů. 

 

 NEJPRVE: 
Zhlédněte prezentaci: 

https://www.yout
ube.com/watch?v=
P138KQn-SQ4 

Šm 

Ch 
(2h) 

Bílkoviny POTOM: 
Prostudujte učebnici - str. 
66 - 67 
 

NAKONEC: 
Dozadu do sešitů 
vypracujte cvičení 67/3 a 
pošlete na můj e-mail.  

NEJPRVE: 
Zhlédněte prezentaci: 
https://slideplayer.cz
/slide/2345765/ 
a udělejte si výpisky 
dopředu do sešitů, 
vzorce psát nemusíte. 

Šm 
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Z (2h) Vývoj 
politické 
mapy světa 

- viz minulý týden, nechávám stejné (str. 24-26) 
- pošlu osnovu zápisu, který si doplníte podle učebnice 
- ref., pwp - nové státy na mapě světa 
- výsledky: je vás 25: březen - 4 nereagovali, duben - reagovali 2 + 3 pwp,  
                   květen - reagovaly 2 dívky… 
Hodně štěstí u přijímacích zkoušek, ale ti, kteří zkoušky nedělají, by 
pracovat měli, a ti, kteří stojí o slušnou známku, tak taky... 

Se 
 
 

VkO 
(1h) 

Důležité právní 
vztahy a 
závazky z nich 
vyplývající 
práva a 
povinnosti při 
nákupu  

  Ještě jednou opakuji 
zadání z minulého 
týdne: Ve svém 
oblíbeném 
internetovém 
obchodě vyhledejte 
podmínky a práva při 
nákupu a stručně 
vypište, co se vás 
osobně týká, na co si 
máte dát pozor, 
případně mi napište, 
zda jste se už někdy 
“spálili” při 
nakupování přes 
internet. Svou práci 
mi pošlete emailem 
do 29.5.  

Šm 

TV 
(2h) 

Outdoor 
aktivity 
 
Svaly břišní 
 
 
 
 

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

Pol, 
Voj 

Vv 
(2h) 

 Ba 

SH 
(1h) 

Florbal Podívej se na stránky českého florbalu a můžeš zjistit vše o tomto 

zajímavém sportu: https://www.ceskyflorbal.cz/home/ 

Florbal je kolektivní sport. Trénovat se dá ale i v domácích podmínkách. 

Stačí jen hokejka a míček. :) 

Kašp 
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