
7.A_náplň učiva_8.6.-12.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyu
č 

Čj  
(5h) 

Skladba - 
opakování 

Zopakujte si vše, co jste 
se doposud naučili o 
skladbě a zkuste si test 
na str. 92 - 93. 
Nedívejte se na řešení, 
občas se tam vyskytují 
chyby.  
 
 

 Máte (nebo vám pošlu) 
své staré slohové práce. 
Jednu z nich si vyberte, 
přepište ve Wordu a 
pošlete mi e-mailem, a 
to co nejdříve.  Pokud 
se vám žádná nelíbí, 
klidně napište novou na 
libovolné téma. Je 
nutné, abyste mi svůj 
životopis i slohovou 
práci poslali co 
NEJDŘÍVE, jinak 
sabotujete práci na 
almanachu a je nutné 
ho dát dohromady co 
nejdříve. 

Šm 

M ( 
5h) 

Lichoběžník učebnice 3. díl, str. 63 
-66, kap. 5.2 
 
Zopakujte si : 
obecný 4-úhelník 
rovnoběžník : 
vlastnosti, druhy podle 
délek stran, podle 
velikosti vnitřních 
úhlů, obvody, 
konstrukce 
 

Lichoběžník 
= čtyřúhelník, který 
má 2 strany 
rovnoběžné a 2 strany 
různoběžné 
Rovnoběžné se 
nazývají základny, 
různoběžné ramena. 
Vzdálenost (kolmice) 
základen je výška. 
Součet vnitřních úhlů 
360o (součet úhlů při 
jednom rameni je 
180o). 
 
druhy lichoběžníků: 
 
obecný - ramena různě 
dlouhá, rameno 
nesvírá pravý úhel se 
základnou 

výklad, procvičení: 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=f8
RWpx8O51c  
 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=X
mOQnA8HILo  
 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=2c
v9gx8jqLY 
 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Ut
hVfpqFwDE  
 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=-IJ
4FfP1nNo  
 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=-IJ
4FfP1nNo 
 
http://www.realisti
cky.cz/ucebnice/03

domácí úkol : 
1.napiš v tomto pořadí 
názvy rovnoběžníků: 
 
a) pravoúhlý 
rovnostranný : 
…………… 
 
b)kosoúhlý 
nerovnostranný:……
…. 
 
c)rovnostranný 
kosoúhlý: ……………. 
 
d)pravoúhlý 
nerovnostranný :............ 
 
 
2.narýsuj obecný lich. : 
       a = 6 cm 
       b = 4 cm 
       c = 2 cm 
       β = 40o 
(náčrtek s barevně 
označenými známými 
údaji, náznak postupu, 
vyšrafovaný základní 
△, zápis zkráceného 
postupu) 
 
 
 

Pok 

https://www.youtube.com/watch?v=f8RWpx8O51c
https://www.youtube.com/watch?v=f8RWpx8O51c
https://www.youtube.com/watch?v=f8RWpx8O51c
https://www.youtube.com/watch?v=XmOQnA8HILo
https://www.youtube.com/watch?v=XmOQnA8HILo
https://www.youtube.com/watch?v=XmOQnA8HILo
https://www.youtube.com/watch?v=2cv9gx8jqLY
https://www.youtube.com/watch?v=2cv9gx8jqLY
https://www.youtube.com/watch?v=2cv9gx8jqLY
https://www.youtube.com/watch?v=UthVfpqFwDE
https://www.youtube.com/watch?v=UthVfpqFwDE
https://www.youtube.com/watch?v=UthVfpqFwDE
https://www.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo
https://www.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo
https://www.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo
https://www.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo
https://www.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo
https://www.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf


 
pravoúhlý - jedno 
rameno kolmé k 
základnám 
 
rovnoramenný - 
shodná ramena, 1 osa 
souměrnosti - 
prochází středy 
základen ⇒ shodné 
úhly při každé 
základně, lze opsat 
kružnici (⋂ os stran) 
 
Konstrukce - opět 
vhodně rozdělit na Δ 
+ zbytek (úhlopříčkou, 
rovnoběžkou s 
ramenem, …) 
 
Obvod  

 o = a + b + c + d 

%20Matematika%2
0Z%C5%A0/02%20
7.%20ro%C4%8Dn
%C3%ADk/07%20
%C4%8Cty%C5%9
9%C3%BAheln%C3
%ADky/03%20Lich
ob%C4%9B%C5%B
En%C3%ADk%20I.
pdf  

AJ 
(3h) 

Modální 
slovesa  

3) str. 50 - Přečtěte si 
další část příběhu 
The Magic Amulet. 
str. 51 
cv. 2 - ústně 
zodpovězte otázky k 
příběhu. 
cv. 3 - písemně do 
sešitu - doplňte CAN 
/CAN'T / COULD / 
COULDN'T  

4) 44, 45 - vše 
kromě cv.7 
cv.1 - slova do 
správného pořadí 
cv.2- Z podtržených 
písmen ve cv.1 
sestavte slovo. 
cv.3 - Vytvořte 
otázky a krátké 
odpovědi 
cv. 4 - Sestavte 
otázky. 
cv.5 - Přečtěte a 
napište otázky 
začínající CAN. 
cv. 6 - Spojte. 
Rozluštěte 
Pharaoh's Fun. 

1) Zopakujte si si 
všechna slovesa z 5. 
lekce  a přidejte ještě 
sloveso CAN, ke 
kterému vám pošlu 
krátké vysvětlení. 
 
2) Vyzkoušejte tento 
test: 
https://www.helpfore
nglish.cz/article/2006
062301-modalni-slove
sa-test-1 
 
5) NAKONEC - na 
Google classroom 
bude test na všechna 
modální slovesa z 
této lekce. - Vyplníte 
do neděle. 

Mc
G 

ZNj 
(2h) 

Referát/preze
ntace - 
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. 

 Úkol zůstává těm, 
kteří ho ještě 
neposlali! 
Vy, kteří jste práci 
poslali - opakujte si 
ústně slovíčka a 
probranou gramatiku. 

Ba 

http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/03%20Lichob%C4%9B%C5%BEn%C3%ADk%20I.pdf
https://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1
https://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1
https://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1
https://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1


D  
(2h) 

Počátky 
novověku - 
Habsburkové 
str. 101-104 

HABSBURKOVÉ  NA  ČESKÉM  TRŮNĚ 
- zápis pošlu, ať ho máme stejný 
- projdi si učebnici, soustřeď se i na obrázky a zajímavosti 
- překresli schema Habsburské monarchie str. 101 
- vysvětlipojmy: PRIVILEGIUM, STAVY, OPOZICE, JEZUITÉ, ALCHYMIE 

- podívej se na uvedené odkazy - Dějiny udatného českého národa: 
55 Židé v českých zemích Dějiny udatného českého národa  
Pavel Koutský: 56 Rudolf II Dějiny udatného českého národa  
57 Astronomové na dvoře Rudolfa II Dějiny udatného českého 
národa  
58 Golem Dějiny udatného českého národa 
59 Kryštof Harant Dějiny udatného českého národa 
60 Jan Jesenius Dějiny udatného českého národa  

Se 

Př 
(2h) 

Stavba 
rostlinného 
těla - kořen, 
stonek 

str. 73 - 76 1) Zopakuj si fotosyntézu podle loňského 
sešitu 
2) Udělej si výpisky podle zaslané 
prezentace (kořen) 
3) Udělej si výpisky podle učebnice včetně 
nákresů (stonek) 
4)Pošli mi info na mail, že máš hotovo 
5)  videokonference  ve čtvrtek v 11h 
 (napiš, kdo se zúčastní) 

Voj 

F 
(1h)  

Zákon 
vzájemného 
působení 
dvou těles 

Prostudujte článek v 
učebnici na stranách 64 
- 66 a vypište si 
nejdůležitější 
informace (hlavně žluté 
rámečky) dopředu do 
sešitů. 

Prostudujte 
materiály: 
https://jane111.chyt
rak.cz/F7/16.pdf 
 
https://archiv.1zsfm.
cz/sites/default/files
/7r-09_zakon_vpt.pd
f 
 
Zhlédněte video: 
https://www.ceskat
elevize.cz/ivysilani/1
0319921345-rande-s
-fyzikou/2115632301
50003-newtonovy-za
kony/titulky 

 Šm 

Z 
(2h) 

Evropa 
str. 38-47 

2) Severní Evropa 
3) Jižní Evropa 
- pošlu stejnou tabulku se zápisem a drobnými úkoly, jejich splnění 
napište do e-mailu 

Se 

VkO Globální 
problémy 

● mezinárodní vztahy, globální svět 
● evropská integrace - Evropská unie, EU a ČR 

- dokonči úkoly z minulého týdne (reagovali pouze 4 žáci…) 
- vyhledej mezinárodní organizace, kterých je ČR členem 
- zjisti datum vstupu ČR do EU a NATO 
- kde je evropské sídlo těchto organizací? (tzv. “hlavní město 
Evropy”) 

Se 

https://jane111.chytrak.cz/F7/16.pdf
https://jane111.chytrak.cz/F7/16.pdf
https://archiv.1zsfm.cz/sites/default/files/7r-09_zakon_vpt.pdf
https://archiv.1zsfm.cz/sites/default/files/7r-09_zakon_vpt.pdf
https://archiv.1zsfm.cz/sites/default/files/7r-09_zakon_vpt.pdf
https://archiv.1zsfm.cz/sites/default/files/7r-09_zakon_vpt.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150003-newtonovy-zakony/titulky


VkZ Pyramida 
pohybu 

Prohlédni si video a postupuj podle pokynů. Zkus si 3 dny zapisovat, 
jak je s pohybem u tebe. Ve videu najdeš instrukce. Můžeš mi 
napsat, jak jsi dopadl/a. 
https://www.youtube.com/watch?v=ycckZ_a52x4 

Voj 

Vv Volné téma  
i technika 

- určitě se občas potřebuješ odreagovat od školní práce a od učení 
- relaxuj, kresli si, maluj, vyráběj… 
- všechny dříve uvedené úkoly pokračují i nadále, můžeš poslat foto 
- v září by měla být opět podzimní výstava zahrádkářů, pošlu letošní  
téma a náměty, “dobrovolnosti se meze nekladou”... :-)) 

 

TV 
(2h) 

Outdoor 
aktivity 
 
Svaly zad 
 

Např. jízda na kole, in line brusle, koloběžka, skateboard, švihadlo, 
běh vytrvalostní cca 1000m, běh terénem atd. 
 
Leh na břiše, dlaně pod čelem, zvedáme horní část těla s vydrží cca 
3 sekund po 10 opakováních. (hlavu nezaklánět, držet ji v 
prodloužení trupu). 
Vzpor klečmo - záda střídavě prohnutá (kočka) a vyhrbená (pes) 
10x. 
Vzpor klečmo - předpažit pravou ruku a zanožit levou nohu x 
předpažit levou ruku a zanožit pravou nohu (výdrž 3s a opakujte 
alespoň 10x, držte tělo v rovině). 

Voj, 
Kaš
p 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycckZ_a52x4

