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 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyu
čujíc
í 

ČJ 
(5h) 

mluvnice: 

SLOVESA 

- rod činný 

a trpný 

- opakování 

1) Zhlédni video o činném a trpném rodu sloves. Udělej si z videa zápis do               
sešitu (2 listy, ze kterých paní vykládá látku). 
 
2) Zkus si procvičit novou látku zde: 

● online cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/566 
● pracovní sešit: str. 9/cv. 1 + cv. 3 (1. - 5. bod), str. 10/cv. 4 + cv. 7                  

(pouze psát + volat) + str. 10/cv. 5 - křížovka (dobrovolné) 
 
3) Celkové opakování: učebnice str. 33/TEST. č. 6 (bez ot. č. 6, 9, 13, 15) + 
učeb. str. 32/Jazykový rozbor (bez úkolu 2) 

Zá 

M 
(5h) 

Lichoběžník
y 

učebnice 3. díl, str. 65 
-66, kap. 5.2 
 
Zopakujte si : 
rovnoběžníky : 
vlastnosti, druhy podle 
délek stran, podle 
velikosti vnitřních úhlů, 
obvody, konstrukce, 
lichoběžník : druhy, 
výška, obvod, 
konstrukce 
 

Stále zapomínáte : 
náčrtek - solidní !, 
barevně známé údaje (i 
ty, které máme “v 
hlavě”, např. kolmost 
úhlopříček ve čtverci a 
kosočtv.) a náznak 
postupu, který pak 
použijete při rýsování 
(kruh. obloučky, 
rovnoběžku, …), postup, 
počet řešení 
Je-li zadán OBECNÝ 
lichoběžník, načrtávej 
obecný, ne 
rovnoramenný, mohlo 
by tě to zmátnout 
(podobně jako u 
konstrukce Δ). 
 

procvičování : 
 
uvedu příklad konstrukce 
lichoběžníku uč. str. 66, 
př. 3 : 
zadáno : a = 59 mm, 
α = 65o, β = 80o, d = 55 
mm 
1)solidní náčrtek s 
barevně vyznačenými 
známými údaji, vyšrafuji 
základní ΔABD, tužkou 
naznačím rameno úhlu β 
a přímku, na které leží 
druhá základna (〃s AB) 
 
2)postup :  
1. Δ ABD ( sus) 
2. p〃AB, D ∈ p 
3. ∢ ABX = β 
4.↦ BX ⋂ p = C 
 
3) narýsuji, nezapomenu 
vše pojmenovat 
 
4) průnikem polopř. a 
přímky je 1 bod  1 
řešení 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=-IJ4FfP1nNo  

domácí úkol: 
 

1. narýsuj : 
pravoúhlý lichoběžník 
SMRK : pravý úhel u 
vrcholu M, s = 8 cm, m = 
4 cm, k = 4,5 cm. 
 
 
2.v tomto pořadí piš 
stručné odpovědi: 
 
a)pravoúhlý 
nerovnostranný 
rovnoběžník je …….. 
 
b)kosočtverci lze vepsat 
i opsat kružnice…... ano 
- ne 
 
c)výška lichoběžníku je 
vzdálenost ramen 
………...     ano - ne 
 
d)pravoúhlý 
rovnostranný 
rovnoběžník má …….os 
souměrnosti 
 
e)všechny 
rovnoběžníky jsou 
středově souměrné 
…….. ano - ne 
 
f)obvod lichob. ABCD: a 
= 1 dm, b = 1 cm, c = 80 
mm, d = 1,3 cm je 
……………. 
 

Pok 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/566
https://www.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo
https://www.youtube.com/watch?v=-IJ4FfP1nNo


g)jmenuj všechny 
kosoúhlé rovnoběžníky 
………… 
 
h)kolik různých výšek 
má kosodélník ? 
……………. 

AJ 
(2h) 

Opakování 
lekce 5 
 
Doplnění 
úkolů 

2) str. 52 - Zopakujte si 
celou lekci. (Výsledky 
pošlu nebo 
zkontrolujeme ve 
škole.) 
cv.1 - ústně 
cv.2 - doplňte správnou 
předponu a zapiš do 
sešitu i s českým 
překladem 
cv. 3 - písemně do 
sešitu - sloveso HAVE 
TO doplňte v 
přítomném nebo 
minulém čase. 
cv. 4 - správné pořadí 
slov zapište do seš. 
cv. 5, 7 - ústně 

1) zopakujte si všechna 
slovíčka lekce 5 + slova 
pro další povolání se 
naučte nebo opakujte 
zde:  
https://www.learningch
ocolate.com/en-gb/cont
ent/jobs 
 
https://www.learningch
ocolate.com/en-gb/cont
ent/jobs-0 
 
https://www.learningch
ocolate.com/en-gb/cont
ent/jobs-occupations 
 
3) str. 46 -Let´s Revise 5- 
vše (zkontrolujeme ve 
škole, nebo pošlu 
výsledky.) 
 

4) Pokud nemáte 
splněné některé úkoly, 
- máte poslední 
možnost vše napravit. 
Na škole online si 
prohlédněte hodnocení 
z AJ. Pokud uvidíte “S - 
slovní hodnocení”, 
znamená to, že jste 
úkol nesplnili. Vaše 
konečná známka závisí 
i na tom, jak jste plnili 
úkoly.  
POŠLETE DO ÚTERÝ 
16.6.  

McG 

ZNJ 
(2h) 

  Známky uzavřu v pátek 
19. 6., kdo chce ještě 

něco poslat, tak do 
čtvrtka 12:00. 

 Ba 

D 
(2h) 

Habsburská 
monarchie 
 
 

Učebnice 
str. 108 - 114 
Přečti si texty, 
soustřeď se na obrázky, 
zamysli se nad úkoly, 
které text doprovázejí a 
zodpověz otázky. 
 
Zapiš si do sešitu text 
v červeném rámečku v 
učebnici na str. 109 
dole a na str. 113 dole. 
 
 

Vyhledej informace a zapiš si podle osnovy do 
sešitu pojmy a odpovědi: 

1) příčiny poklesu počtu obyvatel v českých 
zemích: 

2) obory podnikání šlechty: 
3) vysvětli pojmy: TOLARY,  ŠLIKOVÉ, 

ALCHYMIE, INKVIZICE,  
RABBI LÓW, BIBLE KRALICKÁ, OKRUŽÍ 

 
Závěrečné opakování:  
Učebnice str. 119-120/ vypracuj otázky 1-22  
Odpovědi piš do sešitu. 
 
 

Kaš
p 
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https://www.learningchocolate.com/en-gb/content/jobs
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https://www.learningchocolate.com/en-gb/content/jobs-0
https://www.learningchocolate.com/en-gb/content/jobs-0
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Pracovní sešit 
str. 62 - 64 
Vypracuj úkoly podle 
zadání. 
 

Pokud ještě nemáš hotové všechny úkoly, 
dodělej je a odešli na e-mail nejpozději do 17. 6. 
 
Kdo jde do školy, přinese v úterý sešit (kontrola 
zápisů a hodnocení samostudia), a také učebnici a 
pracovní sešit (opakování). 
Sešity schovat, v září se opakuje. 

Z  
(2h) 

Evropa - zbývající oblasti Evropy 
- pošlu částečně vyplněné tabulky, abychom měli všichni stejné 
- podle atlasu doplnit hlavní města 
- vysvětlit pojmy za tabulkou (do e-mailu) 
- kdo jde do školy, ve čtvrtek bude mít sešit (kontrola samostudia) 
- sešity schovat, v září se opakuje 
- DDÚ - vyber si 20 písmen abecedy, napiš a vysvětli zeměpisný pojem 
(všechny světadíly) - na principu A-Z kvízu (CO to je, KDE to je) 
(např. Z6 - J - Jupiter = největší planeta sluneční soustavy,  L - litosféra = 
pevný obal Země,...) 

Se 

Př 
(2h) 

Stavba 
rostlinného 
těla - list, 
květ 
 
 
 
 

str. 76 - 78 
str. 82 - 84 

1) Přečti si látku v učebnici 
2) Udělej si výpisky do sešitu buď podle 
prezentací, které pošlu nebo podle učebnice 
(nezapomeň na nákresy) 

3) Dobrovolný úkol, možno i ve dvojici: 
vyfoť zblízka 3 jednoduché květy a 3 květenství, 
udělej koláž na 1 stránku (nezapomeň na 
názvy) a pošli, dostaneš známku 
 
 

Voj 

F  
(1h) 

Závěrečné 
opakování 

Prostudovali jste veškeré 
kapitoly letošního roku. 
Nyní zkontrolujte, zda 
jste vše poslali, známky 
se uzavírají v pátek 19.6. 

  Šm 

VKO 
(1h) 

Naše vlast – 
co nás 
proslavilo, 
významné 
osobnosti 
 

Přečti si v učebnici na str. 37 – 39 o našich významných osobnostech. 
Zaměř se na to, proč se zmíněné osobnosti staly známými. Pokus se vyřešit 
co nejvíce doprovodných úkolů. Zapiš si do sešitu text v modrém rámečku 
na str. 39 dole. Zamysli se nad tím, která česká známá osobnost není v 
učebnici uvedena a mohla by tam být. 
Kdo jde do školy, přinese v úterý sešit (kontrola zápisů a hodnocení 
samostudia), a také učebnici (opakování). 
Sešity schovat, v září se opakuje. 

Pokud ještě nemáš hotové všechny úkoly, dodělej je a odešli na e-mail 
nejpozději do 17. 6. 

Kaš
p 

VKZ 
(1h) 

Dospívání Získej informace v následujícím odkazu: 
http://www.nicm.cz/o-cm-je-to-dospivani 
Zjisti, co znamená dospívání, ve které etapě lidského života probíhá, a jakými 
změnami během něj člověk prochází.  Porovnej nové vědomosti s tím, co už 
znáš z občanské výchovy. 
Pokud ještě nemáš hotové všechny úkoly, dodělej je a odešli na e-mail 
nejpozději do 17. 6. 

Kaš
p 

http://www.nicm.cz/o-cm-je-to-dospivani


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 
- nechci dát jedničku na vysvědčení “za nic”... 
- 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. plavání, 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). 
 
 

Kaš
p,Vo
j 

 

 


