
 

8._náplň učiva_1.6. - 5.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyuč
ující 

ČJ  
(5h) mluvnice: 

skloňování 

obecných jmen 

přejatých 

skloňování 

vlastních jmen: 

opakování 

 

literatura: 

literatura na 

přelomu 19. a 

20. století 

Česká moderna 

a buřiči: J. S. 

Machar, A. 

Sova, O. 

Březina, F. 

Šrámek, V. 

Dyk, F. Gellner, 

F. X Šalda, P. 

Bezruč 

 

Učebnice + pracovní 

sešit 

1) 

Učebnice 

Je mnoho slov, která 

používáme, aniž 

bychom si to 

uvědomili a často jsou 

cizího původu – jsou 

přejatá. Je třeba znát 

nejenom jejich rody a 

vzory, ale i zvláštní 

pravidla jejich 

skloňování. Podívej se 

na str. 88, 89 a 90 v 

učebnici a prostuduj 

si pečlivě modré 

tabulky, ať víš, jak na 

to. Jedná se o obecná 

jména přejatá, 

obecná jména 

latinského a řeckého 

původu rodu 

mužského a 

středního, zvláštní 

skloňování několika 

podstatných jmen 

rodu ženského a 

nesklonná obecná 

přejatá jména. 

  

4) 

Vypracuj podle 

zadání z učebnice do 

sešitu: 

str. 88/1 

str. 88/3 

str. 89/5 

str. 90/8 a) b) 

Je mnoho slov, která používáme, aniž 

bychom si to uvědomili a často jsou cizího 

původu – jsou přejatá. Je třeba znát 

nejenom jejich rody a vzory, ale i zvláštní 

pravidla jejich skloňování. 

Na další návody a rady, jak skloňovat 

obecná jména přejatá se podívej v 

následujícím odkazu: 

http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_j

mena_sklonovani_slov_ciziho_puvodu.ph

p 

5) 

Literatura 

Českou literaturu ovlivnila soudobá 

literatura evropská i světová (prokletí 

básníci a další) 

Podívej se na následující odkazy: 

Zjisti, jak vypadal přelom 19. a 20. století v 

českých zemích, a jak ovlivnil významné 

autory, kteří v té době působili: 

https://rozbor-dila.cz/ceska-literatura-na-

prelomu-19-a-20-stoleti-literarni-obdobi/ 

Zjisti, jak byla zaměřena tvorba autorů tzv. 

české moderny a generace buřičů a jaká 

byla jejich nejznámější díla: 

http://cestina-v-

kostce.blogspot.com/2011/02/122-ceska-

moderna-generace-buricu-jini.html 

Proč se této generaci říkalo buřiči? 

Zopakuj si skloňování vlastních jmen, 

zeměpisných jmen a jmen svátků. 

Pošlu ti prověrku – skloňování vlastních 

Kašp 
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3) 
Pracovní sešit 

Vypracuj cvičení 

podle zadání: 

str. 47/1 a) b) 

str. 47/2 a) b) 

str. 48/3 

str. 48/4 

str. 49/5 a) b) 

jmen. Vypracuj ji podle zadání a odešli na 

e-mail do 5. 6. 

 

M  
(5h) 

Válec - V, S 
Množiny bodů 
dané vlastnosti 

učebnice str. 39 -48 - 
kap. 2.1, 2.2 
 
Zopakuj si : obsah a 
obvod kruhu, válec - 
objem a síť. 
 
Vzorec pro povrch 
válce v podstatě 
známe, jelikož jsme už 
rýsovali síť = 
rozložený povrch. Ten 
se skládá ze dvou 
kruhových podstav  = 
2 .Sp = 2 . π . r2 a pláště, 
který má tvar 
obdélníku o 
rozměrech  a = 2. π . r 
= π . d  
b = vválce 
Proto 

 S =  2 . πr2 + 2. π r v 
 
 

Poslední letošní látka : 
Konstrukční 
úlohy,(množiny bodů 
dané vlastnosti). 
S některými 
množinami jsme se již 
setkali, např. jsme si 
definovali kružnici 
jako množinu bodů, 
které jsou stejně 
vzdáleny od daného 
bodu S v rovině. 
Pokud chceme hledat 
danou množinu bodů 
(=body, které mají 
stejnou vlastnost a 
vyplní některý geom. 
útvar), je vhodné vzít 
si barevnou tužku a 

procvičování : 
 
 
http://www.zs
peska.cz/e_dow
nload.php?file=
data/editor/12
5cs_20.pdf&orig
inal=VY_32_INO
VACE_54r.pdf  
 
https://zsslapa
nice.cz/STUD_
MAT/DUMY/M
atematika/8.%
20ro%C4%8Dn
%C3%ADk/VY_
42_INOVACE_Ja
_01-28_Ma-
8.pdf 
 
 
https://www.v
ypocitejto.cz/o
bjem-
povrch/valec/  
 
https://dum.rv
p.cz/materialy/
mnoziny-bodu-
dane-
vlastnosti.html  
 
http://ucebnice
.krynicky.cz/Ma
tematika/03_Pl
animetrie/4_Ko
nstrukcni_ulohy
/3403_Mnoziny
_bodu_dane_vla
stnosti_I.pdf  
 
http://www.1z

domácí úkol : 
 
1.? S válce, když r = 10 
cm a v = 10 mm? 
 
2.Kolik 20-litrových pytlů 
hlíny musím koupit do 
zahradního květináče 
tvaru válce, je-li jeho 
průměr 90 cm a výška 80 
cm? 
 
3. a) Je dána přímka m. 
Barevně narýsuj množinu 
bodů, které od ní mají 
vzdálenost 3 cm. 
 
b)Je dána kružnice k(S,2 
cm). Narýsuj a vyznač 
barevně množinu bodů, 
které mají od kružnice 
vzdálenost  1 cm. 

Pok 
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několik takových bodů  
si vyznačit. Čím víc jich 
bude, tím to bude 
jasnější, jak bude 
hledaná množina 
vypadat. 
 Příklad : 
Co je množinou bodů, 
které mají STEJNOU 
vzdálenost od krajních 
bodů úsečky ? 
Načrtneme úsečku AB 
a určitě nás napadne, 
že první takový bod 
leží v jejím středu. 
Další body budou 
vrcholy C1,C2, C3, C4 
.…....rovnoramenných 
∆, kde naše ús. AB je 
jejich základnou. To 
bude platit 
samozřejmě pro obě 
poloroviny (“horní i 
dolní”). Vidíme, že 
barevné body leží na 
ose úsečky, což je 
hledaná množina. 
 

slovosice.cz/file
s/documents/4
8/17/m8_23_pr
iprava%20mno
%C5%BEina%2
0bod%C5%AF
%20dan%C3%
BDch%20vlastn
ost%C3%AD.pd
f  

INF 
(1h) 

Informační 

etika, sociální 

sítě 

 

Informační etika se zabývá zacházením s informacemi v oblasti 

knihovnictví, žurnalistiky, publikační činnosti, informatiky a 

nepřímo v dalších oblastech. Pro nás je nejdůležitější informační 

etika v oblasti informatiky, zvaná též počítačová etika. 

Nezapomeň na pravidla slušného chování na sociálních sítích a 

obecně na internetu! 

Jak chceš, aby se druzí chovali k tobě, chovej se i ty k nim. Podívej 

se na následující odkazy: 

https://wikisofia.cz/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_etika 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/cit/dokumenty/desatero 

Chováš se k druhým stejně jako v reálném životě i na internetu? 

Kašp 

AJ 
(3h) 

Předpřítomný  
x minulý čas 
 
Pocity 
https://zsbcupi
ce.cz/hot-
potatoes/angli
ctina/9-
rocnik/Feelings
/ 

2) str.13 
cv. 3 - rozhodněte, 
zda příd. jm. vyjadřují 
spíše kladné 
vlastnosti nebo 
záporné a pak je 
doplňte do vět. 
 
4) str.13 
cv. 4 - ústně 
cv. 5 - písemně do 
seš. - Rozhodněte, 

3) str. 72- 
prostudujte si 
rozdíl mezi 
předpřítomný
m a minulým 
časem. 
 
5) str. 10,11 
cv.3 - spojte 
titulek s 
odstavcem 
textu 

1) Zopakujte si a doučte 
se veškerá slovíčka lekce 
1. Pozornost věnujte 
pocitům (Feelings). 
 
6) Udělejte si 3 
poslechové testy na této 
adrese: 
https://www.esl-
lab.com/easy/ 
a 2 poslechové testy na 
této adrese:  

McG 
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zda použijete 
předpřítomný čas 
nebo minulý. 
 
Sken s výsledky vám 
pošlu ke kontrole. 
 

cv. 4 - 
odpovězte na 
otázky 
cv.5 - spojte 
opaky 
cv.6- doplňte 
cv. 7 - doplňte 
pocity 
cv.8 - sestavte 
dialog 
cv.9  doplňte 
vždy 2 
možnosti z 
nabídky 
(poznáte to 
podle minul 
nebo předpřít. 
času) 
cv. 10- 
zakroužkujte 
cv.11 - minulý 
nebo 
předpřítomný 
čas 

https://www.esl-
lab.com/intermediate/ 
Sjeďte dolů a najdete 
tam 2 sloupky témat s 
poslechy. Vyberte si 
témata (opět musíte 
trochu sjet dolů), 
přehrajte si je kolikrát 
chcete a vyplňte 
odpovědi na otázky. 
Když se test nepovede, 
zkuste ho ještě jednou. 
MAILEM mi pošlete 
názvy poslechů, které 
jste dělali, a ke každému 
počet bodů. 
 

ZNj 
(2h) 

Opakování Sprechen - str. 66 
a Eine Verabredung  
- přečti si a přelož 
dialog 
 
Meine 
Lieblingsgrammatik -
str. 67 
- nápovědu najdete v 
tabulkách u 
jednotlivých lekcí 
(ofoť a pošli k 
opravě) 

Texte 
verstehen 
Am Samstag 
str. 64, cv. 1 
 
str. 65, cv. 2 

Opakuj si slovíčka. Po 

D 
(2h)  

Svět před  
1. sv. válkou 

str. 98-100 
Zápis: 
- Evropa je nejvyspělejším světadílem 
- státy soupeří mezi sebou o kolonie (zdroj nerostných surovin a 
plodin, odbytiště pro své výrobky, “strategické místo” na mapě 
světa 
1) Charakterizuj (1-2 odrážky, to NEJ) jednotlivé státy - Velká 
Británie, Francie, Rusko, Německo, R-U, USA 
2) Co se děje na Balkáně??? (bude to příčina 1.sv.války…) 
3) Vznikají dvě tzv. KOALICE evropských států - uveď název, rok 
vzniku, členské státy 
4) Prohlédni si mapu str. 100 a zamysli se nad těmito koalicemi a 

Se 

https://www.esl-lab.com/intermediate/
https://www.esl-lab.com/intermediate/


 

jejich budoucími spojenci (proč zrovna tyto státy spolu a proč proti 
“těm druhým”???......) = DDÚ, pokud tě něco napadne, pošli 
úkoly 1-3 samostatná práce, pošli, pokud můžeš, oskenované :-) 

Př 
(2h) 

Nervová 
soustava - 
mozek, mícha 

uč. str. 57 - 59 
 
pošlu nákres mozku s 
popisem - vlepit do 
sešitu 
 
ve čtvrtek v 10h 
videokonference 
kdo se neúčastní 
videokonferencí, 
posílá mi každý týden 
ofocené nebo 
oskenované 
výpisky!!!  
zkontroluj si, zda jsi 
mi za květen vše 
poslal/ a (týká se 
těch, kteří se 
neúčastnili v daném 
týdnu online výuky) 

1)výpisky z druhé části prezentace z 
minulého týdne ( od slajdu 8) 
2)shlédnou od začátku do 5. minuty 
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY
2lqmqjc&list=PLqmy0o96fQtBXBy_MXNd
Q7a9gcyyLmHqT&index=8&t=0s 
3) podívej se na videa, abys lépe 
pochopil/a látku 
https://www.youtube.com/watch?v=3xA
OxVoRqpE 
https://www.youtube.com/watch?v=-
k3qATXHK64 
 
 

Voj 

F 
(2h)  Změna vnitřní 

energie tělesa 

Žlutá učebnice str. 48 
- str. 52 - přečíst, 
prohlédnout obrázky 
a snažit se pochopit 

Do sešitu nadepsat Změna vnitřní energie 
zapsat: Vnitřní energii tělesa je možné měnit 
konáním práce nebo tepelnou výměnou.   

+ zapsat žlutý rámeček str. 49 
 

+ Tepelná výměna může probíhat vedením, 
prouděním nebo tepelným zářením. 

+  
Další nadpis: Tepelná výměna vedením + zapsat 
žlutý rámeček str. 52 

+ vypsat některé tepelné vodiče:... 
+ vypsat některé tepelné izolátory: … 

 
Do pátku 5. 6. mi pošlete ofocený test z odkazu 
pod náplní učiva, ve kterém zakřížkujte správné 
odpovědi.  
 

Přeji vám, ať se vám vše co nejlépe daří. 
 

Mi 

Z 
(1h) 

Kraje ČR - 
14) Zlínský kraj  

str. 81-83 
Výpisky stejným způsobem podle osnovy (území, povrch, vodstvo, 
hospodářství, největší města, turistické zajímavosti - viz obr. v 
učebnici). 
Pošlu zbytek testu (kraje 12-14). 
Dejte si do pořádku sešit, pokud se “objevíte” od 8.6. ve škole, za 
sešit bude samostatná známka… :-)) 

Se 

https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&list=PLqmy0o96fQtBXBy_MXNdQ7a9gcyyLmHqT&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&list=PLqmy0o96fQtBXBy_MXNdQ7a9gcyyLmHqT&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&list=PLqmy0o96fQtBXBy_MXNdQ7a9gcyyLmHqT&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64
https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64


 

Ch 
(2h) 

Významné 
kyseliny 

Prostudujte si v učebnici článek na stranách 97 - 100 a udělejte si 
zápis dopředu do sešitu.  
Dozadu do sešitu udělejte vzorec následujících kyselin:  

1. kyselina sírová         
2. kyselina uhličitá                               
3. kyselina křemičitá        
4. kyselina jodičná                    
5. kyselina dusitá         
6. kyselina bromná                    
7. kyselina jodistá                     
8. kyselina selenová                  
9. kyselina bromičná      
10. kyselina dusičná 

Svou práci mi prosím pošlete ofocenou do pátku 5.6. 
 

Šm 

VkO 
(1h) 

Porušování 

předpisů v 

silničním 

provozu 

 

Jednou třeba usedneš za řídítka motocyklu nebo za volant 

automobilu. Budeš potřebovat znát, jaká jsou pravidla a 

povinnosti účastníků silničního provozu. Podívej se na následující 

odkaz: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-

aute/pravidla-silnicniho-provozu/pravidla-a-povinnosti-

ucastniku-silnicniho-provozu 

Zjisti, jakých nejčastějších chyb se účastníci silničního provozu 

dopouštějí. 

Kašp 

TV 
(2h) 

Švihadlo 
 
 
 
 
 
 
 
Outdoor 
aktivity 
 

Přeskoky - snožmo s meziskokem a bez meziskoku 
                 - střídavě pravou a levou nohou (ne koníka) 
                 - vajíčko 
                 - pouze pravou nebo levou nohou 
                 - dvojšvih 
(snaž se hlavně o správné koordinační provedení a počet 
opakování dle vlastních schopností) 
 
Např. jízda na kole, in line brusle, koloběžka, skateboard, švihadlo, 
běh vytrvalostní cca 1000m, běh terénem atd. 
 

Voj, Pol 

VOP 
(2h) 

Životopis Tvým úkolem bude napsat životopis imaginární postavy. E-mailem 
ti pošlu podrobné informace a v příloze pracovní list. Vyplníš 
pracovní list podle zadání a pošleš mi ho v příloze na e-mail do 5. 
6. společně se stručným průvodním dopisem.  

Můžeš se znovu podívat na odkazy z minulých hodin, jak by měl 
vypadat průvodní dopis a životopis uchazeče o práci. Životopis 
může mít více podob, podle toho, jaký se použije vzor. 

Kašp 

 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-aute/pravidla-silnicniho-provozu/pravidla-a-povinnosti-ucastniku-silnicniho-provozu
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-aute/pravidla-silnicniho-provozu/pravidla-a-povinnosti-ucastniku-silnicniho-provozu
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-aute/pravidla-silnicniho-provozu/pravidla-a-povinnosti-ucastniku-silnicniho-provozu
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-aute/pravidla-silnicniho-provozu/pravidla-a-povinnosti-ucastniku-silnicniho-provozu

