
9._náplň učiva_1.6. - 5.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyuč
ující 

ČJ 
(5h) 

Tvoření souvětí, 
interpunkce 

Zopakujte si druhy VV 
a poměry mezi VH a 
vypracujte 5 souvětí z 
cvičení 10 na straně 
90 dozadu do sešitů. 
Práci mi pošlete do 
pátku 5.6. na e-mail. 

 Většina z vás mi 
ještě neposlala 
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.  Elišce 
Kopové prosím 
pošlete svou 
fotku, která bude 
na vaší stránce v 
almanachu. 

 

M  
(5h) 

Koule učebnice kap. 3.1, 
3.2, str. 25 - 30 
 
Zopakuj si objemy 
jehlanů a kuželů 
(podobné vzorce …….. 
V= ⅓Sp.v) 
Povrchy obou těles a 
rýsování jejich sítí. 
 
Pro budoucí studenty - komolý 
jehlan a komolý kužel jsou 
″kužely a jehlany u uříznutou 
špičkou″ - řez je veden 
rovinou rovnoběžnou s 
podstavou. 
 
 

Posledním tělesem je 

koule. 
Toto těleso vznikne 
rotací půlkruhu kolem 
průměru. K vaší velké 
radosti se síť koule 
nedá narýsovat. 
Objem a povrch se 
počítají podle vzorců : 
 

         V = 4/3πr3 

 

         S = 4 πr2 

procvičování : 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=zyZPNztGHg
Q  
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=jgcpAxsvCM
M  
 
http://dokumenty.zsrud
a.cz/Dokumenty/IV_%2
0matematika/EU-OPVK-
MAT-8+9/EU-OPVK-MA
T-8+9-29%20-%20Obje
m%20a%20povrch%20
koule-%209.ro%C4%8D
n%C3%ADk/EU-OPVK-
MAT-8+9-29%20-%20O
bjem%20a%20povrch%
20koule-%209.ro%C4%
8Dn%C3%ADk.pdf  

domácí úkol : 
 
1.? V, S koule : r = 
5,2 dm. 
 
2. ? V, S 4-bokého 
jehlanu s 
podstavou 
obdélníku ( a = 10 
cm, b = 4 cm) a 
tělesovou výškou v 
= 30 cm.  
Důležité je udělat si 
pečlivý solidní 
náčrtek pro 
výpočty va , vb ! 
 
3.Vyrob z papíru 
model 
pravidelného 
4-bokého jehlanu 
se čtvercovou 
podstavou :  a = 5 
cm, b = 8 cm. 
 
přijímací zkoušky 
: 
  
1.Ve čtverci ABCD 
je bod S středem 

Pok 
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strany DC a bod X 
je průsečíkem 
úhlopříček. Jaká je 
velikost ∢ AXS ? 
 
2.Napiš výraz, 
který vyjadřuje S 
čtverce, kterému je 
opsaná kružnice s 
průměrem d . 
 
3.Paní Malé je teď 
64 let. Má 2 děti. 
Její syn je o 5 let 
starší než dcera. 
Před 1 rokem se 
věk paní Malé 
rovnal trojnásobku 
součtu věků jejich 
dětí. 
Kolik let je dceři? 

INF 
(1h) 

Tvorba 
strukturovaného 
dokumentu, 
kapitoly, 
podkapitoly, styly 

U rozsáhlejších dokumentů, které budeš psát (např. seminární, 
ročníkové práce), se pro dobrý přehled a pěknou estetiku vytváří 
struktura – obsah práce. Vytváří se zpravidla na začátku dokumentu. 
Před ní může být vložena ještě titulní stránka. Podívej se na návod pro 
program MS Word na tvorbu obsahu práce v následujícím odkazu: 
https://formatovani-dokumentu.cz/navod/jak-vytvorit-obsah-ve-wordu
-viceurovnove-cislovani 
Tvým dobrovolným úkolem je vytvořit podle návodu obsah 
dokumentu (vybereš si svůj vlastní text). Úkol odešli na e-mail do 5. 6. 

Kašp 

ZNj 
(2h) 

Die 13. Lektion (v 
minulé náplni je 
špatné číslo lekce) 

Pokračujte v psaní slovíček 13. lekce. Psát mi nic zatím nemusíte. 
Kdo se připravuje na přijímačky, tak ať se zodpovědně připravuje. 
Někteří máte za nesplněné úkoly 5, můžete si je opravit. 
Mějte se fajn. 

Ba 

AJ 
(3h) 

Různé 
opakování 
 
Kdo děláte 
přijímací zkoušky, 
nechte si tyto 
testíky až po 
přijímačkách. 
  
 
Good luck at the 
entrance exams! I 
am keeping my 
fingers crossed for 
you. :-) 

Prozkoumejte tyto 
stránky, téměř každý 
den tam najdete něco 
nového. 
https://learningenglis
h.voanews.com/p/561
0.html 
 
Interaktivní prac. listy: 
Napište mi počty 
bodů z těchto 2 
pracovních listů. Když 
se vám to nepovede, 
udělejte si je znovu a 
pošlete lepší skóre. 
https://www.livework
sheets.com/workshee
ts/en/English_as_a_Se
cond_Language_(ESL)

Různé kvízy na 
opakování: 
https://zsbcupice.cz/hot-
potatoes/anglictina/9-roc
nik/statives/index.htm 
 
https://zsbcupice.cz/hot-
potatoes/anglictina/9-roc
nik/entertainment/index.
htm 

https://zsbcupice.
cz/hot-potatoes/a
nglictina/9-rocnik/
problems/index.ht
m 
 
https://zsbcupice.
cz/hot-potatoes/a
nglictina/9-rocnik/
question-question-
tag/index.htm 

McG 
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/Conditionals/Conditi
onal_sentences_type_
1_jl113bb 
 
https://www.livework
sheets.com/workshee
ts/en/English_as_a_Se
cond_Language_(ESL)
/Nature/Geographical
_features_hq403461
mx 

AJ 
(3h) 

Příslovce 
Geocaching 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=vuFiLhhCNww  
 
Jak vytvořit 
příslovce z příd. 
jména - v Aj 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=nWLFq3D_sac 

- v Čj 
https://www.help
forenglish.cz/articl
e/2006051002-pri
slovce-tvorena-z-p
ridavnych-jmen 

74 - Přečti si článek a 
vypracuj cv. 1,2 , 3,4 - 
odpovědi mi pošli 
mailem 
75/5 Doplň tabulku - 
Příd. jm. - Příslovce 
75/6 Doplň příd. jm. 
a příslovce 
Doplněnou tabulku a 
slova ze 6 cv. mi pošli 
mailem 

66/1,2,3,4,5,6 - Doplň 
 

Prostuduj si 
gramatiku WB s. 
76 - Příslovce 
Vypiš si příklady 
pravidelných a 5 
nepravidelných 
příslovcí 
 
Vyzkoušej si test 
https://www.helpf
orenglish.cz/article
/2006051101-cvic
eni-prislovce-vs-pri
davna-jmena 

Th 

D 
(2h) 

ČSR, Evropa a svět 
po 2. sv. válce 

- pokračujeme stejným způsobem - 80. léta, posílám přehled 
- vlep nebo opiš zápis do sešitu 
- posílám odkazy na Stream slavné dny - podívej se (pouze výběr) 
 
25.  3.  1985     Den, kdy Formanův film Amadeus získává 8 
Oscarů   
12. 11. 1989   46.     Den, kdy byla svatořečena Anežka Česká 
17. 11.  1939, 1989   11.  Den studentů (17. listopad) 
 
12.  4.  1980   146.  Den, kdy Terry Fox začal svůj Maratón 
naděje  
18.  5.  1980 239.   Den, kdy vybuchla sopka Mount St. Helens 
17.  9. 1980   119.  Den, kdy vznikla Solidarita (17. září) 
22.  9.  1980 166.  Den, kdy začala nejdelší válka 20. století 
 8. 12. 1980   14.     Den, kdy byl zavražděn John Lennon 
23.  4   1981 62.    Den, kdy byl objeven virus HIV (23. duben) 
13.  5.  1981 65.  Den atentátu na papeže (13. květen) 
14.  6. 1982   107.  Den, kdy skončila válka o Falklandy (14. 
červen) 
 29.  5. 1985   106.  Den fotbalové tragédie v Bruselu (29. květen) 
17. 12.  1985   49.     Den, kdy byla odvysílána první epizoda 
Simpsonových (17. prosinec) 

Se 
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26.  4. 1986   29.    Den, kdy vybuchl Černobyl (26. duben) 
16. 10. 1986  6.       Den, kdy první člověk zdolal všechny 
osmitisícovky (16. říjen) 
  6.  8.  1989 204.   Den, kdy byla zveřejněna první webová 
stránka 
  9. 11. 1989   10.     Den, kdy padla Berlínská zeď (9. listopad) 

Př 
(1h) 

ČINNOST 
LEDOVCŮ 

● uč. str. 45 - 46 přečíst 
● udělat si výpisky buď podle učebnice nebo podle prezentace, 

kterou pošlu 
● v prezentaci budou otázky k zamyšlení a úkoly včetně řešení - 

nejdřív si odpověz, pak se podívej na řešení (stačí ústně) 
● žáci, kteří se učí na přijímačky mi napíší, že mají hotovo 
● žáci, kteří nedělají přijímačky mi pošlou ofocený sešit s výpisky 

Voj 

F  
(2h) 

Polovodičová 
dioda 

POTOM: 
Prostudujte články v 
učebnici na stranách 
66 - 73 a dopředu do 
sešitů si udělejte 
velmi stručné zápisky. 

NAKONEC: 
Pošlete mi ofocený zápis 
e-mailem do pátku 5.6. 
 

NEJPRVE:  
Podívejte se na 
videa:  
https://www.yout
ube.com/watch?v
=P138KQn-SQ4 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=Hpx5yXTUj44 
 

Šm 

Ch 
(2h) 

Biokatalyzátory POTOM: 
Prostudujte články v 
učebnici na stranách 
68 - 69 a dopředu do 
sešitů si udělejte 
velmi stručné zápisky. 

NAKONEC: 
Pošlete mi ofocený zápis 
e-mailem do pátku 5.6. 
 

NEJPRVE:  
Podívejte se na 
video:  
https://www.yout
ube.com/watch?v
=TMnX76SlKDY 
 

Šm 

Z (2h) Pol. mapa světa  - shrnutí a slíbené opakování 
- posílám 2 verze - kdo dělá přijímačky - test, kdo nedělá a je přijatý -  
   prověrka 
- trénujte si vyhledávání v atlase podle rejstříku, “CO” to je, “KDE” to 
je,  
  zeměpisná poloha, měřítko mapy,  časová pásma 

Se 
 
 

VkO 
(1h) 

Duševní hygiena Vy, kteří jste mi 
poslali zákony týkající 
se práv  a povinností 
kupujících, se tento 
týden věnujte duševní 
očistě, ostatní splňte 
úkol z minulého 
týdne. 

  Šm 

TV 
(2h) 

Švihadlo 
 
 
 
 
 
 

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) 

Pol, 
Voj 

http://www.stream.cz/slavnedny/579084-den-kdy-vybuchl-cernobyl-26-duben
http://www.stream.cz/slavnedny/579084-den-kdy-vybuchl-cernobyl-26-duben
http://www.stream.cz/slavnedny/523353-den-kdy-prvni-clovek-zdolal-vsechny-osmitisicovky-16-rijen
http://www.stream.cz/slavnedny/523353-den-kdy-prvni-clovek-zdolal-vsechny-osmitisicovky-16-rijen
http://www.stream.cz/slavnedny/523353-den-kdy-prvni-clovek-zdolal-vsechny-osmitisicovky-16-rijen
http://www.slavne-dny.cz/episode/10006705/den-kdy-byla-zverejnena-prvni-webova-stranka-6-srpen
http://www.slavne-dny.cz/episode/10006705/den-kdy-byla-zverejnena-prvni-webova-stranka-6-srpen
http://www.slavne-dny.cz/episode/10006705/den-kdy-byla-zverejnena-prvni-webova-stranka-6-srpen
http://www.stream.cz/slavnedny/529622-den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad
http://www.stream.cz/slavnedny/529622-den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad
https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4
https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4
https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4
https://www.youtube.com/watch?v=Hpx5yXTUj44
https://www.youtube.com/watch?v=Hpx5yXTUj44
https://www.youtube.com/watch?v=Hpx5yXTUj44
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY
https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY


 
Outdoor aktivity 
 

 
Např. jízda na kole, in line brusle, koloběžka, skateboard, švihadlo, běh 
vytrvalostní cca 1000m, běh terénem atd. 
 

Vv 
(2h) 

 Ba 

SH 
(1h) 

Atletická příprava 

 

Atletika je základním sportovním odvětvím. Podívej se na její historii, 

rozdělení, soutěže a další v následujícím odkazu: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atletika 

Pokud běháš, věnuješ se lehké atletice. Sportuj a posílíš zdraví. :) 

Kašp 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atletika

