
 

8._náplň učiva_25.5.-29.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyu
čují
cí 

ČJ  
(5h) 

mluvnice: 

  
skloňování 

vlastních jmen 

  
skloňování 

obecných jmen 

přejatých: 

úvod 

  
tvarosloví: 

opakování 

  
literatura: 

  
literatura na 

přelomu 19. a 

20. století 

  

prokletí 

básníci: Charles 

Baudelaire, 

Jean Artur 

Rimbaud, Paul 

Verlaine 

 

Učebnice + Pracovní sešit 
1) 

Zopakuj si, co už o tvarosloví víš a vypracuj         

test č. 11 na str. 84 v učebnici. 
Pracuj poctivě. Na řešení se ve vlastním zájmu        

podívej, až budeš mít cvičení hotová. 

  

2) 

Prostuduj si modré tabulky na str. 85 a 86 v          

učebnici. 

Zapiš si do sešitu text v červeném rámečku        

na str. 86 nahoře a text v oranžové tabulce         

na str. 87. 

  
4) 

Vypracuj podle zadání z učebnice do      

sešitu: 

 
str. 85/1, str. 85/2, str. 85/3 a) 

str. 86/7, str. 86/1 

str. 87/4, str. 87/5, str. 87/6 b) 

 

Snaž se vypracovat všechna cvičení, znalosti      

budu prověřovat. 
  

Pro porovnání skloňování obecných jmen     

přejatých nahlédni na modrou tabulku do      

pracovního sešitu na str. 46. Podívej se i do         

učebnice od str. 88.  

3) 

Na další návody 

a rady, jak 

skloňovat 

osobní a 

zeměpisná 

jména, se 

podívej v 

následujících 

odkazech: 

https://slideplay

er.cz/slide/2325

454/ 

https://slideplay

er.cz/slide/3162

702/ 

 

5) 

Literatura 

Podívej se na 

následující 

odkazy: 

Zjisti, jaké 

umělecké směry 

prokleté básníky 

ovlivnily. Podívej 

se, jací další 

významní autoři 

v té době 

působili: 

https://slideplay

er.cz/slide/2607

795/ 

(Prokletí básníci 

ovlivnili i českou 

literární tvorbu 

té doby (tzv. 

Kašp 

https://slideplayer.cz/slide/2325454/
https://slideplayer.cz/slide/2325454/
https://slideplayer.cz/slide/2325454/
https://slideplayer.cz/slide/3162702/
https://slideplayer.cz/slide/3162702/
https://slideplayer.cz/slide/3162702/
https://slideplayer.cz/slide/2607795/
https://slideplayer.cz/slide/2607795/
https://slideplayer.cz/slide/2607795/


 

česká moderna a 

buřiči). 

Zjisti, jak byla 

zaměřena 

tvorba 

prokletých 

básníků a jaká 

byla jejich 

nejznámější díla: 

https://cs.wikipe

dia.org/wiki/Pro

klet%C3%AD_b%

C3%A1sn%C3%A

Dci 

M  
(5h) 

Válec, síť, 
objem 

učebnice kap. 2.1, 
str.39-40, 47-49 
 
Válec = těleso vzniklé 
rotací obdélníka kolem 
osy. 
Je dán úsečkou S1S2 
(středy podstav) = v 
(výška) a poloměrem 
r. 
Kosoúhlý model jen 
načrtáváme (dvě 
shodné elipsy spojíme 
svislými čarami), síť 
(rozložený povrch) se 
skládá z obdélníku = 
pláště a dvou kruhů = 
podstav : nejprve 
narýsujeme plášť - 
obd., jeho rozměr a je 
roven obvodu 
podstavy-kruhu 
(vypočítáme 
o=2πr=πd), rozměr 
b=výška v. K plášti 
připojíme 2 kruhové 
podstavy - středy 
obvykle rýsujeme na 
kolmici k rozměru a. 
 
Objem válce se počítá 
stejně jako objem 
jakéhokoli kolmého 
tělesa - V = Sp . v = 

výklad, procvičení : 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=5d
Cy3TwtUG8  
 
https://www.geoge
bra.org/m/h2gPeFt
6  
 
https://cs.khanacad
emy.org/math/basic
-geo/basic-geo-volu
me-sa/volume-cone
s/v/cylinder-volume
-and-surface-area 
(jen objem) 
 
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=y
msRoNJL0Ic  
 
https://zsslapanice.
cz/STUD_MAT/DUM
Y/Matematika/8.%2
0ro%C4%8Dn%C3
%ADk/VY_42_INOV
ACE_Ja_01-28_Ma-8.
pdf ( jen 1b, 2, 3,4) 

 
https://www.vypoci
tejto.cz/objem-povr
ch/valec/ ( jen V) 

 
 

domácí úkol : 
 
1.Narýsuj síť 
válce : 
     r = 1,5 cm 
     v = 2 cm 
 
2.  ? V válce : r = 
25 cm, v = 120 
cm 
 
3. Hrnec má 
vnitřní průměr 
18 cm a výšku 14 
cm. Kolik l vody 
se do něj vejde? 
 
4. Kolik vody je 
ve válcovém 
vodojemu o 
průměru 6 m a 
výšce 4,8 m, 
sahá-li voda do 
výšky 3 m? 

Pok 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Proklet%C3%AD_b%C3%A1sn%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proklet%C3%AD_b%C3%A1sn%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proklet%C3%AD_b%C3%A1sn%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proklet%C3%AD_b%C3%A1sn%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proklet%C3%AD_b%C3%A1sn%C3%ADci
https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8
https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8
https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8
https://www.geogebra.org/m/h2gPeFt6
https://www.geogebra.org/m/h2gPeFt6
https://www.geogebra.org/m/h2gPeFt6
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-volume-sa/volume-cones/v/cylinder-volume-and-surface-area
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https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-volume-sa/volume-cones/v/cylinder-volume-and-surface-area
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https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/8.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_42_INOVACE_Ja_01-28_Ma-8.pdf
https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/8.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_42_INOVACE_Ja_01-28_Ma-8.pdf
https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/8.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_42_INOVACE_Ja_01-28_Ma-8.pdf
https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/8.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_42_INOVACE_Ja_01-28_Ma-8.pdf
https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/8.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_42_INOVACE_Ja_01-28_Ma-8.pdf
https://www.vypocitejto.cz/objem-povrch/valec/
https://www.vypocitejto.cz/objem-povrch/valec/
https://www.vypocitejto.cz/objem-povrch/valec/


 

obsah podstavy 
násobíme výškou =  
V = π . r2 . v 

 

INF 
(1h) 

Prezentace 

informací – 

multimédia, 

myšlenková 

mapa 

 

Tvůj poslední úkol – prezentace, byla jedním z příkladů využití 
multimédií. Podívej se na následující odkazy: 
https://slideplayer.cz/slide/3101374/ 
Zjisti, co všechno jsou multimédia nebo co se dá za ně 
považovat. 
http://www.szscb.cz/wp-content/uploads/2016/09/vy_32_inov
ace_it1-lo-10.pdf 
Zjisti, jaké je multimediální využití (tvého) počítače. 
Můžeš si zkusit sestavit myšlenkovou mapu např. se všemi 
pojmy, které se ti vybaví, když se řekne: multimédia. 

Kašp 

AJ 
(3h) 

Present perfect 
- 
Předpřítomný 
čas 
 
Suggestions: 
Vytváření 
návrhů: 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=vqbUM
80kQBk 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=ViMOA
mm6F5Y 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=DPQnIp
VVHOU&t=25s 
Za What/How 
about 
následuje 
sloveso s 
koncovkou-ing. 
Z větou s 
Let´s… nebo 
We could 
následuje 
sloveso v 
základním 
tvaru a věta 
končí tečkou a 
věta Why don´t 

2) str. 11 
GRAMMAR - 
zopakujte si “krátká 
slovíčka” v 
předpřítomném čase 
a ústně je doplňte do 
cv. 4. 
cv. 5 - Písemně do 
sešitu - sestavte věty 
v předpřítomném 
čase a slovo v závorce 
dejte na správné 
místo. 
 
3) cv. 6 - Prohlédněte 
si obrázky s různými 
návrhy (většinu znáte 
z minulých let) a 
podívejte se na 3 
videa. Pod odkazy je i 
krátké vysvětlení. 
 
5) str. 12 - přečtěte si 
příběhy o šikaně 

4) str. 9 - celá str.  
cv.5 - předpřít. čas 
cv.6- otázky v 
předpřít. čase 
cv.7 - odpovězte 
podle sebe 
cv.8 a 9 - návrhy 
 
Zkontrolujte dle 
skenu. 

1) Zopakujte si 
slovíčka lekce 1. 
 
NAKONEC - 
Vymyslete dialog 
2 kamarádů, 
kteří navrhují, co 
budou dělat a 
reagují na 
návrhy. Použijte 
všechny typy 
návrhů a různé 
reakce na ně. 
(Videa vám jistě 
budou inspirací.) 
- Pošlete 
MAILEM do 
neděle. 

McG 

https://slideplayer.cz/slide/3101374/
http://www.szscb.cz/wp-content/uploads/2016/09/vy_32_inovace_it1-lo-10.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=DPQnIpVVHOU&t=25s


 

we + sloveso v 
základ. tvaru 
končí 
otazníkem.  

ZNj 
(2h) 

Was kostet 
das? 

Přečti si a přelož 3 
texty v tabulce na 
straně 63. 
Strana 64 - přečti si 
celou stranu, 
časování sloves 
essen, treffen, ich 
möchte …….. nauč 
se zpaměti. 

Kreuzworträtsel  
(křížovka) - pokus 
se ji vyluštit a pošli 
ji. 
Strana 62( bez 
poslechu) - pošli k 
opravě ( kontrola 
na straně 72, 
Einheit 7) 
 

 Po 

D 
(2h)  

České země na 
přelomu 
19.-20.st. 

str.  94-96 
- projdi si učebnici, obrázky i zajímavosti 
- zápis jsem vám poslala, vlep nebo opiš do sešitu 
- podívej se na odkazy, které jsem poslala 
- projdi si opakování na str. 97 
- pošlu test - opakování Habsburská monarchie 
- ref., pwp - dobrovolné, k probíranému tématu 

Se 

Př 
(2h) 

Nervová 
soustava 

str. 55 - 59 
 

Přečti si nejprve stránky v učebnici 
Udělej si nákres nervové buňky s 
popisem 
Udělej si do sešitu zápis podle 
prezentací, které ti pošlu nebo podle 
učebnice 
Látka je dost těžká na pochopení, 
vysvětlíme si ve čtvrtek při online 
výuce 
v 10h 

Voj 

F 
(2h)  

1. Částicové 
složení látek 

 

 

2. Vnitřní 
energie tělesa 

Žlutá učebnice str. 43 
- 46 přečíst, do 
sešitu napsat 
Částicové složení 
látek - opakování 
 
Žlutá učebnice str. 43 

 
 
Zapsat stručně obsah žlutého 
rámečku ze str. 46 
 
 
Do sešitu nadepsat Vnitřní energie 
zapsat: Vnitřní energie tělesa je rovna součtu 
celkové pohybové energii všech částic tělesa 
a celkové polohové energii všech částic 
tělesa. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cvcCTQj
Bxfk 

Mi 

Z 
(1h) 

Kraje ČR - 13) 
Moravskoslez 
ský kraj 

str. 78-80 
Výpisky stejným způsobem podle osnovy (území, povrch, 
vodstvo, hospodářství, největší města, turistické zajímavosti - 
viz obr. v učebnici) 

Se 

https://www.youtube.com/watch?v=cvcCTQjBxfk
https://www.youtube.com/watch?v=cvcCTQjBxfk


 

- pokaždé zapomenu napsat - Tv - “Máme rádi Česko” (jsou i 
díly nebo jejich části na Youtube) 
- Google slepé mapy, ČT1 - A-Z kvíz…. 
- ref., pwp - dobrovolné 

Ch 
(2h) 

Látky kyselé a 
zásadité 
Kyseliny 
kyslíkaté a 
bezkyslíkaté  - 
názvosloví 

Nejprve prostudujte stránky: 
http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky20.html 
a udělejte si zápis dopředu do sešitu.  
Potom se podívejte na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=3s1-MyxRaNM 
a zkuste pochopit, jak se tvoří názvosloví kyselin. 
Z prezentace: https://slideplayer.cz/slide/3277843/ 
si udělejte stručný zápis dopředu do sešitu.  
Nakonec mi napište vzorec kyseliny osmičelé (jedná se o 
kyslíkatou kyselinu), abych viděla, zda jste pochopili. Nehledejte 
název na internetu, ale zkuste jej vytvořit dozadu do sešitu i s 
oxidačními čísly. 

Šm 

VkO 
(1h) 

Právo a 

protiprávní 

jednání 

Učebnice 

str. 69 - 74 
Zapiš si do sešitu text v modré tabulce na str. 74 dole. 

 

- Vysvětli pojmy:  

1) právní normy 

2) morální normy 

3) fyzické osoby 

4) právnické osoby 

5) veřejnoprávní odvětví 

6) soukromoprávní odvětví 

7) přestupek 

8) trestný čin 

9) kriminalita 

10) korupce 

  

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 

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 
 

Voj, 
Pol 

http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky20.html
https://www.youtube.com/watch?v=3s1-MyxRaNM
https://slideplayer.cz/slide/3277843/


 

Sklapovačky 3 série po 10 opakováních mezi sériemi 20 s 
odpočinku 
 

VV 
(2h) 

Foto Zkuste v přírodě vyfotit nějaký detailní snímek / fotku v režimu 
makro. Např. část rostliny, květu, hmyz a další tvorečky… 
Svými výtvory se pochlubte a pošlete je. 

McG 

 

 


