
 

8._náplň učiva_8.6.-12.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vy
uču
jící 

ČJ  
(5h) 

mluvnice: 
 
skloňování 
cizích jmen 
vlastních 
  

skloňování 
obecných 
jmen 
přejatých: 
opakování 
  

literatura: 
 
meziválečná 
literatura 
  
Francie: R. 
Rolland, A. 
de Saint-
Exupéry 
  
sloh: 
 
vypravování 
 

1) 
UČEBNICE 

Je mnoho slov, 
která používáme, 
aniž bychom si to 
uvědomili a často 
jsou cizího 
původu. Je třeba 
znát nejenom 
jejich rody a 
vzory, ale i 
zvláštní pravidla 
jejich skloňování.  
Podívej se na str. 
91, 92 a 93 v 
učebnici a 
prostuduj si 
pečlivě modré 
tabulky, ať víš, jak 
na to. Jedná se o 
vlastní jména 
přejatá a jména 
antického původu 
– zde pozor na 
obměňování nebo 
rozšiřování 
kmenu. Také si 
projdi souhrn 
pravidel 
skloňování v 
oranžové tabulce 
na str. 93 dole. 
 
4) 

Vypracuj podle 
zadání z učebnice 
do sešitu: 
str. 91/1 
str. 91/3 
str. 92/6 a) b) 
str. 92/8 a) 
str. 93/2 
 

2) 
Je mnoho slov, která používáme, aniž 
bychom si to uvědomili a často jsou cizího 
původu. Je třeba znát nejenom jejich rody a 
vzory, ale i zvláštní pravidla jejich 
skloňování. 
Na další návody a rady, jak skloňovat slova 
cizího původu se podívej v následujícím 
odkazu na pěknou prezentaci: 
https://slideplayer.cz/slide/3165953/ 
  
5) 
Literatura 
Meziválečnou literaturu ovlivnily oba světové 
konflikty. K francouzským nejvýznamnějším 
autorům té doby patřili: R. Rolland, A. de 
Saint-Exupéry 
Podívej se na následující odkazy a zjisti, jak 
byla zaměřena tvorba autorů, jaká byla jejich 
nejznámější díla a jak války ovlivnily jejich 
životy: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romain_Rollan
d 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Sai
nt-Exup%C3%A9ry 
  
  
6) 
Sloh 
Jedním ze základních slohových útvarů je 
vypravování. Podívej se na následující odkaz 
a přečti si, jakými pravidly se psaní 
vypravování řídí: 
https://www.pravopisne.cz/2019/01/slohovy
-utvar-vypravovani/ 
Výhledově si z vypravování napíšeme 
slohovou práci. 
                                                                  
Zopakuj si skloňování obecných jmen 
přejatých 
 
Pošlu ti prověrku – skloňování obecných 

Kašp 

https://slideplayer.cz/slide/3165953/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland
https://cs.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://www.pravopisne.cz/2019/01/slohovy-utvar-vypravovani/
https://www.pravopisne.cz/2019/01/slohovy-utvar-vypravovani/


 

3) 
PRACOVNÍ SEŠIT 

Podívej se na 
modrou tabulku 
na str. 50 a 
vypracuj cvičení 
podle zadání: 
str. 50/1 
str. 51/2 
str. 51/3 a) b) 
str. 52/4 
 

jmen přejatých. Vypracuj ji podle zadání a 
odešli na e-mail do 12. 6. 

M  
(5h) 

Konstrukční 
úlohy 

učebnice str. 59 - 
65, kap.4.2 
 
Zopakuj si : 
konstrukce ∆ 
podle 3 vět : sss + 
podmínka, sus + 
podmínka, usu + 
podmínka. 
 
Množiny bodů 
dané vlastnosti. 
--------------------------------------

----- 

Nově nám přibude 
konstrukce ∆, je-li 
zadáno : 
 

2 strany a 
výška k jedné z 
nich 
Uvědomme si, že 
výška je kolmice z 
vrcholu na protější 
stranu. Všechny 
hledané body mají 
mít tedy 
vzdálenost v (= 
výšky) od dané 
strany - a to už 
víme, že množinou 
bodů, které jsou 
stejně (=v) 
vzdáleny od strany 
∆, je rovnoběžka 
ve vzdálenosti v. 

Známe-li 
výšku, 
rýsujeme 
rovnoběžku. 

procvičování : 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=EX
sCQvZeWN4  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=6n
Y-iI7Yjls 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=Se
FSSmWwOvQ 
 
 
 
https://view.officea
pps.live.com/op/vie
w.aspx?src=http://d
umy.cz/nahled/146
013 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=H4
T5mPbiX6I 
 
https://ruvid.net/vi
deo/konstruk%C4%
8Dn%C3%AD-
%C3%C3%BAheln%
C3%ADk-a-
t%C4%9B%C5%BE
nice-1-
aywbDjlPHWE.html 
 
 
https://www.e-
matematika.cz/zakla
dni-
skoly/geometrie/26
-jak-sestrojit-
trojuhelnik-6.php 

domácí úkol : 
 
1.Náčrtky: 
a)vyznač barevně 
množinu všech bodů, 
které jsou stejně 
vzdáleny od dané 
úsečky 
b) barevně množinu 
všech bodů, které jsou 
stejně vzdáleny od 
obou daných 
rovnoběžek 
 
 
2. narýsuj △ KAM : 
   m = 8 cm 
   k = 5 cm 
   vm = 3 cm 
 
3. narýsuj △ ABC : 
    c = 6 cm 
    a = 2 cm 
    tc = 3 cm 

Pok 

https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4
https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4
https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4
https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls
https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls
https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls
https://www.youtube.com/watch?v=SeFSSmWwOvQ
https://www.youtube.com/watch?v=SeFSSmWwOvQ
https://www.youtube.com/watch?v=SeFSSmWwOvQ
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/146013
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/146013
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/146013
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/146013
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/146013
https://www.youtube.com/watch?v=H4T5mPbiX6I
https://www.youtube.com/watch?v=H4T5mPbiX6I
https://www.youtube.com/watch?v=H4T5mPbiX6I
https://ruvid.net/video/konstruk%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAlohy-troj%C3%BAheln%C3%ADk-a-t%C4%9B%C5%BEnice-1-aywbDjlPHWE.html
https://ruvid.net/video/konstruk%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAlohy-troj%C3%BAheln%C3%ADk-a-t%C4%9B%C5%BEnice-1-aywbDjlPHWE.html
https://ruvid.net/video/konstruk%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAlohy-troj%C3%BAheln%C3%ADk-a-t%C4%9B%C5%BEnice-1-aywbDjlPHWE.html
https://ruvid.net/video/konstruk%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAlohy-troj%C3%BAheln%C3%ADk-a-t%C4%9B%C5%BEnice-1-aywbDjlPHWE.html
https://ruvid.net/video/konstruk%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAlohy-troj%C3%BAheln%C3%ADk-a-t%C4%9B%C5%BEnice-1-aywbDjlPHWE.html
https://ruvid.net/video/konstruk%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAlohy-troj%C3%BAheln%C3%ADk-a-t%C4%9B%C5%BEnice-1-aywbDjlPHWE.html
https://ruvid.net/video/konstruk%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAlohy-troj%C3%BAheln%C3%ADk-a-t%C4%9B%C5%BEnice-1-aywbDjlPHWE.html
https://ruvid.net/video/konstruk%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAlohy-troj%C3%BAheln%C3%ADk-a-t%C4%9B%C5%BEnice-1-aywbDjlPHWE.html
https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/geometrie/26-jak-sestrojit-trojuhelnik-6.php
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https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/geometrie/26-jak-sestrojit-trojuhelnik-6.php


 

 
(Upozornění - rýsování, 
tedy i  počet řešení se 
týká jen 1 poloroviny!!!) 
Protne-li tedy kružnice 
přímku ve 2 bodech ⇾ 2 
řešení, jedná-li se o tečnu 
⇾ 1 řešení, neprotnou-li 
se ⇾ 0 řešení. 
Počet řešení píšeme za 
konstrukci. 
 
---------------------------------- 
 

2 strany a 
těžnice k jedné 
z nich 
Známe, že těžnice 
je spojnice středu 
strany∆ a 
protějšího vrcholu. 
Střed strany má 
tedy od protějšího 
vrcholu vzdálenost 
t (=délka těžnice). 
Na čem tedy leží 
všechny body 
mající od středu 
strany stejnou 
vzdálenost? Na 
kružnici. 

Známe-li 
těžnici, 
rýsujeme 
kružnici. 
 
 

 

INF 
(1h) 

Reklama Reklama je známou součástí doby, ve které žijeme. Je téměř 
všude kolem nás. 
Podívej se na následující odkaz a zjisti maximum informací o 
reklamě: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama 
Pro tvorbu reklamy je běžně využívána i informační a výpočetní 
technika. Využij znalostí, které máš v informační a výpočetní 
technice a vytvoř originální reklamu na tebou vybraný produkt 
(službu). Vžij se do role obchodního zástupce tebou vybrané firmy 
(může být i fiktivní) a snaž se mi jako zákazníkovi tvůj produkt co 
nejlépe nabídnout a zaujmout. Můžeš využít např. prezentaci. 
Úkol odešli na e-mail do 12. 6.  

Kašp 

AJ 
(3h) 

Čtení + další 
použití 
slovesa CAN 

3) str.14 - 
přečtěte si příběh 
The Trap - Past a 
vyhledejte 
slovíčka, kterým 

2) str. 72 - 
CAN+sloveso - 
prostudujte a 
zapište věty do 
sešitu. 

1) Krátké vysvětlení 
CAN + sloveso 
smyslového vnímání: 
sloveso can se používá 
se slovesy smyslového 

McG 

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


 

nerozumíte. 
Ústně odpovězte 
na otázky ve cv. 2. 
 
4) str. 15 / 4 
doplňte 
CAN/CAN´T + 
sloveso 
smyslového 
vnímání. Věty 
přepište do sešitu 
a spojte s 
obrázkem. 
 
6) str.15/5 - 
Mailem mi 
pošlete věty o 
obrázku: Co kdo 
vidí / nevidí, cítí / 
necítí, slyší / 
neslyší….. 
Nezapomeňte 
použít sloveso 
CAN / CAN'T 

 
5) str. 12, 13 - vše 
kromě cv. 7 a 8, 
která uděláme 
společně ve škole. 
 
Text ve cv. 5 musíte 
rozdělit na 
odstavce.  
Vše si zkontrolujte. 

vnímání -  
I can see. = Vidím. 
I can hear. = Slyším. 
I can smell. = Cítím 
(nosem). 
I can feel = Cítím (po 
těle). 
I can taste sugar in it. = 
Cítím v tom 
cukr.(chuťově) 
I can´t hear.= 
Neslyším…….. 
 

ZNj 
(2h) 

Opakování Ferien - str. 68 
( jen ústně) 

- přečti  
- přelož  
- přiřaď k 

obrázkům 

Grammatik 
wiederholen 
Procvičuj  na str. 66, 
67. 
Stranu 66 ofoť a 
pošli k opravě. 
 

Opakuj si slovíčka. Po 

D 
(2h)  

1. sv. válka 
 
str. 101-105 

- budeme tím začínat příští šk.  rok, ale už nebudete mít učebnici 
- pročtěte si kapitolu, prohlédněte si obrázky 
- zápis pošlu, sešit nevyhodíte, ale schováte si ho !!! 
- k němu si překreslete 3 modrá schémata str. 103 
- podívejte se na odkazy 
28.  6. 1914   109.  Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu 
28.  7.  1914  158. Den, kdy začala první světová válka 
24.  4.  1915 192.   Den, kdy začala genocida Arménů (24. duben) 
21.  2. 1916   140.  Den, kdy začala bitva u Verdunu 
  7. 11.  1917   85.  Den, kdy komunisté ovládli největší zemi světa 
dodělej a pošli chybějící úkoly…  

Se 

Př 
(2h) 

Nervová 
soustava - 
opakování 

str. 55 - 59 1)Přečti si učebnici, projdi si znovu zaslané 
prezentace a zkus pochopit vše o nervové 
soustavě.  
2)Udělej si ústně otázky na str. 59 
3) Pošli mi na mail odpovědi na otázky 

Voj 

http://www.stream.cz/slavnedny/821895-den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven
http://www.stream.cz/slavnedny/821895-den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven
http://www.stream.cz/slavnedny/10003112-den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec
https://www.stream.cz/slavnedny/10005511-den-kdy-zacala-genocida-armenu-24-duben
https://www.stream.cz/slavnedny/10005511-den-kdy-zacala-genocida-armenu-24-duben
http://www.stream.cz/slavnedny/10001576-den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu
http://www.stream.cz/slavnedny/10001576-den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu
http://www.stream.cz/slavnedny/771237-den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad
http://www.stream.cz/slavnedny/771237-den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad


 

59/1,3,4,5 
4) Na mail ti pošlu pracovní list, kde bude i 
řešení. Vyplň a teprve potom si to zkontroluj! 
Neposílej, jen si to zkontroluj. Můžeš se 
pochlubit, jak jsi to zvládl/a. 

F 
(2h)  Teplo 

Nejprve 
zhlédnout video: 
 
https://www.you
tube.com/watch?
v=pTkCGThWQM
M 
 
Pak 
žlutá učebnice 
str. 53 - str. 59 - 
přečíst, 
prohlédnout 
obrázky a snažit 
se pochopit. 
 

Do sešitu nadepsat Teplo 

+         zapsat první dvě věty ze žlutého 
rámečku str. 54 

+         zapsat celý žlutý rámeček str. 59 

 

Chválím vás, že jste téměř všichni poslali 
vyplněný test z minulého týdne. E-mailem 
vám pošlu vyhodnocení.  

Do 24. 6. bych ještě ráda, abyste si 
zpracovali dle mých pokynů v příštím týdnu 
učebnici do str. 72. 

Přeji vám, ať se vám vše co nejlépe daří. 
Nezapomeňte, že se učíte pro sebe!! 

 

Mi 

Z 
(1h) 

Kraje ČR - máme hotové všechny kraje, HURÁ !!! 
- projdi si opakovací otázky str. 85-86 (odpovědi si můžeš 
zkontrolovat podle učebnice) 
- pošlu vám poslední letošní prověrku - opakování kraje ČR 
- pošlu i DDÚ (pwp s obrázky) pro ty, kteří si chtějí vylepšit známku 
dodělej a pošli chybějící úkoly…  

Se 

Ch 
(2h) 

Hydroxidy Zhlédněte video: 
https://www.youtube.com/watch?v=HEr9bCqp_1w 
V učebnici prostudujte stránku 101 a zapište si stručně do sešitů. 
Pro kontrolu mi pošlete vzorec hydroxidu železitého. 
Nezapomínejte na stránky: 
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/ 
a procvičujte a opakujte. 

Šm 

VkO 
(1h) 

Produkty 
finančního 
trhu pro 
investování a 
získávání 
prostředků 

Zopakuj si, co už víš o bankách a jejich službách. Podívej se na 
stručnou prezentaci o produktech finančního trhu v následujícím 
odkazu: 
https://slideplayer.cz/slide/2345225/ 
Zjisti, co jsou jednotlivé produkty finančního trhu a k čemu slouží. 
Jednou třeba některé z nich budeš používat. 

Kašp 

https://www.youtube.com/watch?v=pTkCGThWQMM
https://www.youtube.com/watch?v=pTkCGThWQMM
https://www.youtube.com/watch?v=pTkCGThWQMM
https://www.youtube.com/watch?v=pTkCGThWQMM
https://www.youtube.com/watch?v=HEr9bCqp_1w
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/
https://slideplayer.cz/slide/2345225/


 

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, 
Pol 

VV 
(2h) 

Land art Vytvoříte s kamarádem/kamarádkou něco podobného? Pokud 
ANO, nezapomeňte se pochlubit. 
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=land%20ar
t%20kids&eq=land%20art&etslf=3176&term_meta[]=land%7Caut
ocomplete%7C1&term_meta[]=art%7Cautocomplete%7C1&term
_meta[]=kids%7Cautocomplete%7C1 

McG 

 

 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=land%20art%20kids&eq=land%20art&etslf=3176&term_meta%5B%5D=land%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5B%5D=art%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5B%5D=kids%7Cautocomplete%7C1
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=land%20art%20kids&eq=land%20art&etslf=3176&term_meta%5B%5D=land%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5B%5D=art%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5B%5D=kids%7Cautocomplete%7C1
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=land%20art%20kids&eq=land%20art&etslf=3176&term_meta%5B%5D=land%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5B%5D=art%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5B%5D=kids%7Cautocomplete%7C1
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=land%20art%20kids&eq=land%20art&etslf=3176&term_meta%5B%5D=land%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5B%5D=art%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5B%5D=kids%7Cautocomplete%7C1

