
7.B_náplň učiva_8.6.-12.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyuč
ující 

ČJ 
(5h) 

mluvnice: 

SLOVESA 

- obecné info 

- slovesné 

tvary 

- gramatické 

kategorie 

1) Učebnice str. 25/modrý rámeček: připomeň si, co už máš o 
slovesech vědět + udělej si výpisky do sešitu. 
 
2) Pomocí videa si připomeň a procvič slovesné tvary: 
https://www.youtube.com/watch?v=L0N_7vGPxVU 
 
3) Učebnice str. 25/POZOR! - udělej si výpisky 
 
4) Připomeň si gramatické kategorie sloves prostřednictvím PL z loňska 
(pošlu mailem). Zhlédni i následující videa:  

● osoba, číslo, čas: 
https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQSEM&t=86s 

● slovesné způsoby: 
https://www.youtube.com/watch?v=efAGOn9IN10 

● podmiňovací způsob: 
https://www.youtube.com/watch?v=40cAzFD-p5Q 
 

5) Vypracuj cvičení z učebnice: str. 25/cv. 4 + str. 26/celé cv. 10 - do 10.                
6. pošli obě cv. mailem +  str. 26/cv. 6 (stačí ústně, nemusíš posílat) 

Zá 

literatura: Vyber si jeden biblický příběh z knihy Ivana Olbrachta (knihu v PDF            
formátu pošlu mailem) a stručně popiš jeho děj. Do 12. 6. mi své             
poznámky pošli na mail. 

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). 
 

 
výklad, procvičení: 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=f8RWpx8O51
c  
 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=XmOQnA8HI
Lo  
 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=2cv9gx8jqLY 
 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=UthVfpqFwD
E  
 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=-IJ4FfP1nNo  
 
 

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 

Pok 
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druhy lichoběžníků: 
 
obecný - ramena 
různě dlouhá, 
rameno nesvírá 
pravý úhel se 
základnou 
 
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 

https://www.youtube.co
m/watch?v=-IJ4FfP1nNo 
 
http://www.realisticky.cz
/ucebnice/03%20Matem
atika%20Z%C5%A0/02
%207.%20ro%C4%8Dn
%C3%ADk/07%20%C4
%8Cty%C5%99%C3%BA
heln%C3%ADky/03%20
Lichob%C4%9B%C5%BE
n%C3%ADk%20I.pdf  
 
 
 
 
 
 

△, zápis zkráceného 
postupu) 
 

AJ 
(2h) 

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.helpforen
glish.cz/article/200606
2301-modalni-slovesa-
test-1 
 
5) NAKONEC - na 
Google classroom bude 
test na všechna 
modální slovesa z této 
lekce. - Vyplníte do 
neděle. 
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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 

D 
(2h) 

Počátky 
novověku - 
Habsburkové 
 

Učebnice 
str. 97 - 101 
Přečti si text v 
učebnici, soustřeď 
se i na obrázky a 
zajímavosti. 
 
Překresli si schéma: 
Habsburská 
monarchie na str. 
98 do sešitu. 
Překresli si schéma: 
První habsburští 
králové na str. 98 do 
sešitu a doplň roky, 
ve kterých vládli. 
 
Zapiš si do sešitu 
text v červeném 
rámečku v učebnici 
na str. 100 dole. 
 
Pracovní sešit 
str. 54 - 56 
Vypracuj úkoly 
podle zadání. 
 

HABSBURKOVÉ  NA  ČESKÉM  TRŮNĚ 
Pošlu zápis. 
  
Vysvětli pojmy:  
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  
 
PROVĚRKA 
V následujícím odkazu najdeš prověrku z dějepisu:  

https://docs.google.com/forms/d/1KmI0SOXsY_
AKqNDoh15_1em3hFNZBCwwBz6ulmqh5As  

Vypracuj ji a odešli podle zadání do 12. 6. 

 

Kašp 

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 

Př 
(2h) 

Stavba 
rostlinného 
těla - kořen, 
stonek 

str. 73 - 76 
 
 
Videokonference 
nebude, v úterý  mě 
najdete ve škole 

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 
 

Voj 

F  
(1h) 

Zákon 
vzájemného 
působení dvou 
těles 

Prostudujte článek v 
učebnici na stranách 
64 - 66 a vypište si 
nejdůležitější 
informace (hlavně 

Prostudujte materiály: 
https://jane111.chytrak.cz
/F7/16.pdf 
 

 Šm 
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žluté rámečky) 
dopředu do sešitů. 

https://archiv.1zsfm.cz/sit
es/default/files/7r-09_zak
on_vpt.pdf 
 
Zhlédněte video: 
https://www.ceskateleviz
e.cz/ivysilani/1031992134
5-rande-s-fyzikou/211563
230150003-newtonovy-za
kony/titulky 

VKO 
(1h) 

Mezinárodní 
vztahy, 
globální svět 
evropské 
integrace – 
Evropská unie 

Zopakuj si, co už víš o Evropské unii. Podívej se na následující video o 
evropské integraci: 
https://www.youtube.com/watch?v=BbfP7LV2HI4 
Napiš nejdůležitější údaje a myšlenky, které se dozvíš.  
Je to dobrovolný úkol. Můžeš vložit i vhodný obrázek.  
Odešli na email do 12. 6. 

Kašp 

VKZ 
(1h) 

Mezilidské 

vztahy 

Přečti si text v následujícím odkazu: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezilidsk%C3%BD_vztah 
Zjisti, co všechno znamená pojem mezilidský vztah, jak se mezilidské 
vztahy dělí, co je ovlivňuje a co je na nich pro člověka nejdůležitější. 
Porovnej nové vědomosti s tím, co už znáš z občanské výchovy. 

Kašp 

Vv 
(2h) 

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”... :-)) 

Se 

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). 

Kašp
,Voj 
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