
7.A_náplň učiva_1.6. - 5.6. 

 Učivo Učebnice   Pracovní 
sešit 

Další 
informace 

Vy
uč 

Čj  
(5h) 

Číslovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh - pozvánka 

POTOM: 
Prostudujte 
modrý rámeček 
a rámeček s 
nápisem POZOR! 
v učebnici na 
straně 22 a 
vypište si 
nejdůležitější 
informace 
dopředu do 
sešitu. 
 
 
 
 
 
Prostudujte 
modré rámečky 
v učebnici na 
straně 141 a 
vypište si 
nejdůležitější 
informace 
dopředu do 
sešitu. 

NAKONEC: 
Dozadu do 
sešitu 
vypracujte 
cvičení 8 a 
10 na straně 
23 a pošlete 
na můj 
e-mail do 
pátku 5.6. 
 
V pracovním 
sešitě - 1. díl 
-  vypracujte 
cvičení 1 na 
straně 7 a 
pošlete 
ofocené 
e-mailem do 
pátku 5.6. 
 
Vypracujte 
cvičení 1b) 
na straně 
141 dozadu 
do sešitu a 
pošlete na 
můj e-mail 
do pátku 5.6. 

 NEJPRVE: 
Podívejte se na 
video: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=4
qUQuMUGPoI 
 
a na prezentaci: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=q
g6iyaR-9X4 
 

Šm 

M ( 
5h) 

Kosodélník, 
kosočtverec, 
obvody 
rovnoběžníků 

učebnice 3. díl, 
str. 48 - 51, kap. 
4.3 
Zopakuj si 
vlastnosti 
pravoúhlých 
rovnoběžníků 
(obd., čtverec), 
počet os 
souměrnosti, o, S. 
 
Přejdeme k druhé 
skupině - 
kosoúhlým 
rovnoběžníkům : 
 
 
 
 

 výklad, 
procvičení: 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=UmGAnhp9cqsht
tps://www.youtu
be.com/watch?v=
UmGAnhp9cqs  
 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=goYx2sUmYs4  
 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=bcmw23b-Xxk  
 

domácí úkol : 
 
1.Narýsuj 
kosodélník ABCD : 
a = 8 cm 
              u = 9 cm 
              ∢CAB = 15o 
(už nechci vidět 
konstrukci bez náčrtku 
a postupu!) 
 
 
2. Narýsuj 
kosočtverec  KLMN 
: e = 4 cm 
                f = 6 cm 
 
 
3. a) ? o 
kosočtverce : 

Pok 
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Kosodélník = 
obecný 
rovnoběžník, má 
protější strany 
rovnoběžné, 
shodné, sousední 
strany NEsvírají 
pravý úhel. 
Je středově 
souměrný 
(univerzální 
vlastnost všech 
rov., lze využít při 
konstrukcích), 
úhlopříčky různě 
dlouhé, NEpůlí 
vnitřní úhly, 
nelze opsat ani 
vepsat kružnici, 
nemá žádnou osu 
souměrnosti. 
Kosočtverec = 
rovnostranný 
kosoúhlý 
rovnoběžník, 
opět středově 
souměrný, má 
dvě osy 
souměrnosti 
(totožné s 
úhlopříčkami), 
úhlopříčky půlí 
vnitřní úhly a 
jsou na sebe 
kolmé. Lze opsat i 
vepsat kružnice. 
Všechny strany 
shodné, vedlejší 
nejsou kolmé. 
 
Pokud jste pečliví, 
ofoťte si a nalepte 
do sešitu tabulku 
str.51 (poslední 
cv. C v 
kapitole.4.3).  
 
Obvody 
rovnoběžníků 
vlastně známe : 
 
čtverec :          o = 
4.a 
kosočtverec :  o = 
4.a  

Sestroj 
kosočtverec ABCD 
: u = 8 cm 
               v = 4 cm. 
Provedeme 
solidní náčrtek s 
barevně 
vyznačenými 
známými údaji. 
Průsečík 
úhlopříček 
označíme S. Už z 
náčrtku vidíme, 
že lze sestrojit 
pravoúhlý ΔABS 
(sus), kde strany 
jsou ½ 
úhlopříček. 
Postup : 1. ΔABS 
(sus) 
           2. ഴ  (S): 
A➝C 
 
B➝D 
           3. čtv. ABCD 
(lze to i jinak, ale 
pomocí stř. soum. 
je to nejkratší a 
univerzální). 

             a = 4,5 cm 
 
     b) ? o 
kosodélníku : 
             a = 2 cm 
             b = 1 dm 



obdélník :   o = 2. 
(a + b) 
kosodélník: o = 
2.(a + b) 

AJ 
(3h) 

Modální 
slovesa MUST, 
HAVE TO - 
muset,  
SHOULD - rada 
- měl bys 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=q5sjO0
76jLc 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=7caIBKs
cLPM 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=CLFvH2
UzHAQ 

2) Mailem vám 
pošlu výklad k 
nové látce - 
opište si ho, 
nebo vytiskněte 
a nalepte do 
sešitu. + 
Podívejte se na 
videa..  
 
3) str. 48 - 
přečtěte si o 
známých lidech a 
povoláních, která 
vykonávali, než 
se stali slavnými. 
Ústně 
zodpovězte cv. 2. 
 

 4) str. 42, 43 
cv.1- Spojte obr. 
se slovem. 
cv. 2 -Doplňte 
povolání do 
textu. 
cv. 3- Sestavte 
věty. 
cv. 4- 
Zakroužkujte. 
cv.5 - Dejte věty 
a,b,c,d,e do 
dialogu 
cv. 6 -Doplňte 
inzeráty slovy v 
rámečku. 
cv.7- Sestavte 
jednoduchý 
inzerát dle cv. 6. 
cv. 8 Rozluštěte, 
napište opak a 
přeložte do 
češtiny. 
cv. 9 - Vyberte 
lepšího 
kandidáta na 
opatrovníka dětí 
a zapište. 

1) Zopakujte si a 
doučte se slovíčka 
lekce 5. 
 
5) Udělejte si 
poslechové testy 
na této adrese: 
https://www.esl-la
b.com/easy/ 
Sjeďte dolů a 
najdete tam 2 
sloupky témat s 
poslechy. Vyberte 
si 4 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, které jste 
získali. 

Mc
G 

ZNj 
(2h) 

Referát/prezen
tace - Spolková 
republika 
Německo (v 
češtině) 

Obsah práce - zeměpisná poloha, 
státní znak, vlajka, důležitost v 
Evropě, významná města, 
zajímavosti, lákadla pro 
turisty…. 
Doplň zajímavými obrázky. 
 
Hledej a tvoř. 

  Ba 

D  
(2h) 

Humanismus a 
renesance 
 
 
 
 
 
Reformace 

str. 96-98 
- projdi si kapitolu, prohlédni si obrázky 
- zápis pošlu, aby byl jednotný 
- vyhledej si na internetu obrázky - podloubí (např. kavárna Dašice na 
náměstí, Litomyšl, Telč), arkády (obr. v uč.), sgrafito (př. zámek 
Pardubice,  
Litomyšl, Slavonice, Mikulov…), jednoduché náčrtky udělej do sešitu 
str. 98, zápis pošlu 

Byl jednou jeden člověk - 14 Renesance 
Pavel Koutský: 52 Renesance Dějiny udatného českého národa (2013) 
Pavel Koutský: 53 Pražský orloj Dějiny udatného českého národa (2013) 

Se 
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Byl jednou jeden vynálezce - Leonardo da Vinci 

Př 
(2h) 

Savci - shrnutí 
Pokyny k 
přípravě 
herbáře 
Opakování 
fotosyntézy  

pokuď jsi se 
neúčastnil/a 
videokonference, 
pošli ofocené 
výpisky a otázky 
za příslušnou 
kapitolou 
videokonference 
ve čtvrtek v 11h 

 1) pošlu ti na mail  test, který vyplníš a 
pošleš zpět - do středy večer! 
2)pošlu pokyny k přípravě 
tématického herbáře - vyber si, co 
budeš sbírat 
(témata: léčivé rostliny, listnaté 
stromy, luční rostliny, bylinky do 
kuchyně) - herbář budu hodnotit v 
září! 
3) Zopakuj si fotosyntézu 
https://www.youtube.com/watch?v=z
xhgNmaCVAM&list=PLqmy0o96fQtB0j
pks7qSSuDwJl1xNVD12&index=1 
 

Voj 

F 
(1h)  

Zákon 
setrvačnosti 
 

POTOM: 
Prostudujte 
článek v učebnici 
na stranách 60 - 
62 a vypište si 
nejdůležitější 
informace 
(hlavně žluté 
rámečky) 
dopředu do 
sešitů. 
 
 

 
 

NEJPRVE: 
Udělejte si doma 
pokus: 
Posaďte panenku 
nebo plyšáka do 
autíčka, nebo na 
autíčko. 
Připravte si 
nějakou 
překážku, do 
které autíčko 
narazí. Rozjeďte 
autíčko proti 
překážce a 
sledujte, co se 
přihodí. 

NAKONEC:  
Zhlédněte video: 
https://www.cesk
atelevize.cz/porad
y/10319921345-ra
nde-s-fyzikou/211
563230150003-ne
wtonovy-zakony/ 
 
 

Šm 

Z (2h) Evropa 1) Východní Evropa (str. 30-37) 
2) Severní Evropa (str. 38-43) 
Pošlu ke každému úvod zápisu a opravdu velice JEDNODUCHOU  tabulku, 
kterou bychom u každé části doplňovali. Budeme mít vše v sešitě, v září  
zopakujeme... 

Se 

VkO Globální 
problémy 

str. 52-55 
Zápis: 
- globální problémy = celosvětové 
- postihují všechny části naší Země, na jejich řešení se musí podílet 
všechny státy 
- pročti si kapitolu 
- překresli si schéma na str. 52 
- ke každému napiš 1 větou vysvětlení 
- vysvětli pojem HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE, vyhledejte příklady 

DÚ - str. 56/ cv. 2 (formát A4, listnatý nebo jehličnatý, barvy, květy, 
plody, …, kresba, malba, papírová koláž…, co vás napadne)  
(použijeme - VkO, Vv, zahrádkáři) 

Se 

VkZ Vývoj života 
Vývoj člověka 

shlédni tato videa a na mail mi pošli pár vět o tom, co tě nejvíc zaujalo 
zapiš si tyto poznatky do sešitu (nebo vytiskni, cos mi poslal/a a nalep) 

Voj 
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https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c 
https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg&index=5&list=PLqmy
0o96fQtAbiTgAJjUDNQNw056PeaEI 

Vv Volné téma  
i technika 

DÚ: 
1) VkO str. 56/ cv. 2 (formát A4, listnatý nebo jehličnatý, barvy, květy, 
plody, …, kresba, malba, papírová koláž…, co vás napadne)  
(použijeme - VkO, Vv, zahrádkáři) 

2) ref., pwp - RENESANCE (ale je to Vv, takže i obrázky...) 

- všechny dříve uvedené úkoly pokračují i nadále, můžeš poslat foto 

 

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
, 
Kaš
p 
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