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 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyuč
ující 

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) 

Tělesa a 
goniometrické 
funkce 

 

učebnice str. 74 /B 
                           74 /8 
                      75 /9, 10, 11 
                      79 /9, 10 
                      82 /8 
 
Zopakuj si : 
goniometrické funkce, 
Pythagorova věta v pr. ⊿, 
S a V jehlanu, kužele a 
koule 
 
Dnes bychom už měli 
zúročit znalosti goniom. 
funkcí a těles 
dohromady. Velmi 
důležité je dělat si 
solidní náčrtky s 
barevně vyznačenými 
známými údaji, roviny 
řezu, které vedeme 
kolmo k podstavám, 
vyšrafovat, popř. si 
vedle načrtnout 
“vypreparované” 
trojúhelníky pro lepší 
názornost. 
 
pro budoucí studenty : 

procvičování : 
 
https://slideplayer.cz/
slide/4079890/https:/
/slideplayer.cz/slide/4
079890/  
 
 
http://www.gymklob.i
nfo/sites/default/files/
story/2012/270/jehla
n.pdf 
 
 
Příklad: 
Pravidelný 4-boký hranol 
(podstava čtverec) : 
  a = 8 cm, tělesová 
úhlopříčka svírá s 
podstavou úhel 75o. S = ? 
 
Potřebujeme vypočítat 
výšku hranolu. 
1.určíme stěnovou 
úhlopříčku v podstavě: 
   us

2 = 82 + 82 
   us = 11,3 cm 
2.půjdeme do prostoru 
:proložíme si rovinu 
úhlopříčkami tělesovou, 

domácí úkol : 
 
1. Kužel, koule i 
válec mají stejný 
poloměr r = 1 m. 
Urči postupný 
poměr jejich objemů. 
(Archimédův objev) 
 
 
2.Pravidelný 4-boký 
jehlan : a = 22 cm, 
úhel boční stěny  s 
podstavou 75o. 
Vypočítej objem. 
 
 
 
 
3.Stan má tvar 
pravidelného 
4-bokého jehlanu s 
výškou 3 m a úhlem 
mezi podstavou a 
boční stěnou ε = 
40o. Urči, kolik m2 je 
třeba na stěny 
tohoto stanu. 

Pok 

https://slideplayer.cz/slide/4079890/https://slideplayer.cz/slide/4079890/
https://slideplayer.cz/slide/4079890/https://slideplayer.cz/slide/4079890/
https://slideplayer.cz/slide/4079890/https://slideplayer.cz/slide/4079890/
https://slideplayer.cz/slide/4079890/https://slideplayer.cz/slide/4079890/
http://www.gymklob.info/sites/default/files/story/2012/270/jehlan.pdf
http://www.gymklob.info/sites/default/files/story/2012/270/jehlan.pdf
http://www.gymklob.info/sites/default/files/story/2012/270/jehlan.pdf
http://www.gymklob.info/sites/default/files/story/2012/270/jehlan.pdf


 
https://www.youtube.com/
watch?v=_5gyRpQIMHA 
 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=z_P9LkNH
-Gs  
 
https://www.dopocitej.c
z/ctyrsten_pravidelny.ht
ml 
 

stěnovou v podstavě a 
výškou hranolu . 
Dostaneme pravoúhlý ⊿, 
kde hledáme odvěsnu, 
druhá měří 11,3 cm a ta 
svírá s přeponou ∢75o. 
tg 75o = v : 11,3 
v = tg 75o . 11,3 
v = 42 cm 
 
3.můžeme vypočítat 
povrch (dvě čtvercové 
podstavy + 4 boční 
obdélníky) : 
S = 2a2 + 4av 
S = 1472 cm2 
--------------------------- 
  
Příklad: 
Urči povrch kužele : 
r = 10 cm 
strana svírá s podstavou 
úhel 80o. 
Potřebujeme vypočítat 
stranu s. 
Proložíme rovinu 
kolmou  k podstavě 
výškou kužele. 
Dostaneme pravoúhlý ⊿, 
kde  neznáme přeponu = 
s, známe odvěsnu 
přilehlou k úhlu 80o. 
Pak cos 80o = 10 : s 
        s = 10 : cos 80o 

       s = 10 : 0,1736 
        s = 58 cm 
Zbývá dosadit do vzorce 
pro povrch : S = 
πr2+πrs 
 S = 3,14.102+3,14.10.58 
S = 2135,2 cm2 

INF 
(1h) 

Tvorba obsahu 
 

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-vic
eurovnove-cislovani 
Dodělej úkoly, které ti ještě chybí a odešli na e-mail.  

Kašp 

ZNj 
(2h) 

 Vám, kteří děláte přijímací zkoušky přeji, ať jste úspěšní a dostanete se 
na školu, kterou si přejete. 
Vy, kteří jste již dobu přijatí - splňte úkoly, které vám ještě chybí! 
Nepodceňujte úkoly, ještě máte šanci na dodělání. 

Ba 
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AJ 
(3h) 

Doplnění úkolů Pokud máte splněny 
všechny úkoly, moc vás 
chválím a doporučuji tuto 
stránku: 
https://www.oxfordlear
nersbookshelf.com/ - 
Když se zaregistrujete, 
(jm., příjm., školní mail, 
heslo), získáte přístup k 
zjednodušené anglické 
literatuře zdarma - platí 
to do konce prázdnin. 
Vybírat “knihy” můžete 
dle úrovně (A2 - B1 - B2) a 
číst. 
Je to seriózní webová 
stránka. 

Pokud nemáte splněny 
úkoly, (je vás docela 
dost) -  máte možnost 
vše napravit teď.  

Na škole online si 
prohlédněte 
hodnocení z 
angličtiny. Pokud 
uvidíte “S - slovní 
hodnocení”, 
znamená to, že jste 
úkol nesplnili. (Do 
kolonky vedle 
známky jsem psala 
NESPLNĚNO. 
 
Vaše konečná 
známka závisí i na 
tom, jak jste plnili 
úkoly. 

McG 

AJ 
(3h) 

Lekce 8 - 
Nepřímá řeč 
Výklad v Aj - 
Jak utvořit z 
přímého 
příkazu nebo 
žádosti 
nepřímý 
příkaz a 
žádost 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=XwcM8
N90YJc 

76 -  přečtěte si příběh a 
do sešitu vypište věty s 
nepřímou řečí. (Není jich 
mnoho, poznáte je podle 
slov TOLD a ASKED).  
77/3 - utvoř nepřímou 
řeč: příkaz nebo žádost 
77/5 - přiřaď slova k 
obrázku a doplň je do cv. 
6 - svoji práci pošli 
emailem 

68 - doplň vše a 
zkontroluj si podle 
zaslaného klíče 

Nastuduj si 
gramatiku v 
pracovním sešitě s. 
76 - nepřímý 
příkaz: tell 
žádost: ask 

Th 

D 
(2h) 

ČSR, Evropa a 
svět po 2. sv. 
válce 

- budeme pokračovat stejným způsobem, pošlu tabulku- 90. léta 
- vlep nebo si opiš do sešitu 
-podívej se na odkazy - Dějiny UČN - díly 110, 111 
- Stream slavné dny (výběr): 
  1.  1.  1993   50.     Den, kdy vznikla samostatná Česká republika 
23.  1.  1997 18.  Den, kdy se Češka stala 1. ministr. zahraničí USA 
16.  1.  1990   135.   Den, kdy začala válka v Perském zálivu 
 7.  2.  1990   182.   Den, kdy sovětští komunisté ztratili absolutní moc 
24.  4.  1990   147.  Den, kdy začala vesmírná mise Hubbleova teleskopu 
19. 10.  1991   80.     Den, kdy byl nalezen Ötzi (19. září) 
24. 11. 1991   264.   Den, kdy zemřel Freddie Mercury (24. listopad 1991) 
10.  5.  1994 Den, kdy se Nelson Mandela stal prezidentem 
14. 12.  1995   177.   Den, kdy v Číně začala stavba přehrady Tři soutěsky 
31.  8. 1997   78.    Den, kdy zemřela princezna Diana (31. srpen) 
  5.  9.  1997   79.     Den, kdy zemřela Matka Tereza (5. září) 
- na přijímačky pravou nohou a hodně štěstí :-)) 
- až se vzpamatujete, dodělejte chybějící úkoly 
- ti, kteří nedělají přijímačky, pro ty je to automatické... 

Se 
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Př 
(1h) 

Vnější 
geologické 
děje - 
opakování 

● Zopakuj si str. 41 - 47, poslané prezentace i zápisky v sešitě 
● Zkontroluj, cos neposlal/a a zkus to rychle napravit - budu psát 

hodnocení za květen 
● Hodně úspěchu při přijímačkách, budu držet pěsti, ať máte štěstí  

 

Voj 

F  
(2h) 

Bezpečné 
zacházení s 
elektrickými 
zařízeními. 
Ochrana před 
úrazem el. 
proudem 

Prostudujte si v učebnici 
články na stranách 78 - 85 a 
udělejte si výpisky dopředu 
do sešitů. 

 Zhlédněte video: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=6Wa
Dphorcc8 

Šm 

Ch 
(2h) 

Chemický 
průmysl v ČR, 
výrobky, rizika 
v souvislosti s 
životním 
prostředím, 
recyklace 
surovin, 
koroze 

Prostudujte si v učebnici 
články na stranách 80 - 82 a 
udělejte si výpisky dopředu 
do sešitů. 

  Šm 

Z (2h) Politická 
mapa světa 

- opakování - poslala jsem 2 verze, reagovalo 8 žáků 
- kdo nedělá přijímačky, je to automatické 
- kdo dělá, počkám po přijímačkách… 
- dodělejte si alespoň nějaké chybějící úkoly... 

Se 
 
 

VkO 
(1h) 

Osobní rozvoj: 
adaptace na 
životní změny 

V souvislosti s Covidem 19 
určitě nastaly ve vašem 
životě podstatné změny. 
Napište mi, jak se vás a vaší 
rodiny dotkly, jak vám 
pandemie ovlivnila životy, 
jak jste se přizpůsobili, co 
vnímáte jako pozitivum a co 
jako negativní zásah do 
vašeho života. 

  Šm 

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). 
 
 

Pol, 
Voj 

Vv 
(2h) 

Úkoly pro všechny  do neděle 14. 6. do 20:00 - Vytvoř (technika libovolná) obrázek na 
téma “Moje vysněné prázdniny”. Obrázek vyfoť a pošli na mail. 
Pošli fotku na téma: “Já (Naše rodina) v době koronaviru.” 

Ba 
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SH 
(1h) 

  Kašp 

 

 


