
9._náplň učiva_15.6.-19.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyuč
ující 

ČJ 
(5h) 

Slohové práce 
do almanachu 

  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. 
 
Známky se budou 
uzavírat v pátek 
19. 6., projděte si 
veškeré náplně a 
zkontrolujte, zda jste 
poslali vše. Pokud ne, 
pošlete nejpozději ve 
čtvrtek 18.6. 

Šm 

M 
(5h) 

Opakování 
(to, co 
máme mít v 
hlavě) 

učebnice - všechny díly 
ve všech ročnících 
 
Pamatujeme : 
nese-li malý velkého, 
převádíme na smíšené 
číslo, 
nesmíme krátit, není-li v 
Č i J součin, 
známe-li těžnici, 
rýsujeme kružnici, 
známe-li výšku, 
rýsujeme rovnoběžku,  
ve J nesmí být nula, 
Pythagoras a Thalét - 
pravoúhlý ⊿, 
V jakéhokoli kolmého 
tělesa = Sp . v, 
čtyřúhelníky - 
pravoúhlé, kosoúhlé, 

https://www.youtube.c
om/watch?v=To22G9o
Gl3w 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=nVvmODS
YMKY 
 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=OAewEso
IK_g 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=_GDZt8s3
XoE 
 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=d2R9NhS
g8tE 

domácí úkol : 
 
1)na budoucím 
působišti neudělat 
ostudu sobě ani naší 
škole 
 
2)zdárně navazovat 
na to, co máte v 
hlavách 
 
3)při nezdarech se 
nebát ptát - žádný 
učený z nebe 
nespadl - i největší 
géniové původně 
neuměli např. 8+4 
 
4)pokud možno 
nevzpomínat na 

Pok 

https://www.youtube.com/watch?v=To22G9oGl3w
https://www.youtube.com/watch?v=To22G9oGl3w
https://www.youtube.com/watch?v=To22G9oGl3w
https://www.youtube.com/watch?v=nVvmODSYMKY
https://www.youtube.com/watch?v=nVvmODSYMKY
https://www.youtube.com/watch?v=nVvmODSYMKY
https://www.youtube.com/watch?v=OAewEsoIK_g
https://www.youtube.com/watch?v=OAewEsoIK_g
https://www.youtube.com/watch?v=OAewEsoIK_g
https://www.youtube.com/watch?v=_GDZt8s3XoE
https://www.youtube.com/watch?v=_GDZt8s3XoE
https://www.youtube.com/watch?v=_GDZt8s3XoE
https://www.youtube.com/watch?v=d2R9NhSg8tE
https://www.youtube.com/watch?v=d2R9NhSg8tE
https://www.youtube.com/watch?v=d2R9NhSg8tE


rovnostranné, 
různostranné a jejich 
vlastnosti, 
shodná zobrazení - 
osová, středová, 
posunutí, 
podobná zobrazení - k = 
obraz : vzoru, 
úhly - stupně, minuty, 
(a + b )2, (a - b )2, a2 - b2, 
složený zlomek, 
přednost početních 
operací, 
osa úhlu, úsečky, 
přímá, nepřímá 
úměrnost, trojčlenka, 
rovnice + zkouška,  
soustava rovnic, 
funkce lineární, 
kvadratická, lomená, 
goniometrické funkce 
sin, cos, tg v ⊿, 
jehlan, kužel, koule, 
…………………………
…., 
…………………………
…., ... 

 
………...atd. ……………. 
 

školu(matematiku) 
ve zlém 
 
5)pamatovat, že ti, 
kteří stáli vždy při 
vás a drželi vám 
palce, byli vaši 
rodiče 
 
No a když chcete 
mermomocí opravdový 
poslední úkol na ZŠ - 
tady ho máte : 
6) řeš graficky i 
početně soustavu 
rovnic : 
x + 2y = 10 
2x - y = 5 
 
 
 
Do života hodně ZDRAVÍ, 
lásky, pohody, milých lidí 
okolo vás, práci, která 
vás bude bavit, nadhled 
nad malichernostmi a 
umění radovat se z 
maličkostí přeje I. 
Pokorná. 

INF 
(1h) 

Ochrana práv k 

duševnímu 

vlastnictví – 

citace a 

seznam zdrojů 

 

Duševní vlastnictví je právo k nakládání s díly a vynálezy. Chrání ho 
autorské právo (copyright) a právo průmyslového vlastnictví (ochranné 
známky, patenty). Porušením autorského práva je např. pořizování kopií 
knih, CD, DVD nebo filmů bez souhlasu autora. Přečti si následující odkazy 
a zjisti další informace: 
https://wikisofia.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD:_aut
orsk%C3%A1_pr%C3%A1va,_vlastnictv%C3%AD,_copyright,_copyleft 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD 
Pokud chceš napsat např. referát, ročníkovou práci, nebo vytvořit 
prezentaci, je třeba uvést zdroje informací: Citace uvedených pasáží 
textu, vložení hypertextového odkazu, uvedení jmen autorů a jejich děl. 
Pokud cizí dílo vydáváš neprávem za své, dopouštíš se plagiátorství. 
Pozor, za porušení práv k duševnímu vlastnictví hrozí sankce! 

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

Kašp 

ZNj 
(2h) 

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

něco poslat, tak do 
čtvrtka 12:00. 

  Ba 

AJ 
(3h) 

    Pokud nemáte 
splněné některé 
úkoly, - máte 
poslední možnost 
vše napravit. 

McG 

https://wikisofia.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD:_autorsk%C3%A1_pr%C3%A1va,_vlastnictv%C3%AD,_copyright,_copyleft
https://wikisofia.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD:_autorsk%C3%A1_pr%C3%A1va,_vlastnictv%C3%AD,_copyright,_copyleft
https://wikisofia.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD:_autorsk%C3%A1_pr%C3%A1va,_vlastnictv%C3%AD,_copyright,_copyleft
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD


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.  
 

AJ 
(3h) 

Opakování str. 78 - Ústně si 
zopakujte celou lekci, cv. 
4 udělejte písemně do 
sešitu. Kontrolu Vám 
pošlu mailem. 

str. 70 -  Vyplňte Let´s 
Revise a výsledky si 
zkontrolujte dle 
zaslaného skenu.  
cv.1 - Zakroužkujte 
slovíčko, které tam 
nepatří. 
cv.2 - Zakroužkovaná 
slova ze cv.1 doplňte do 
vět.  
cv.3 - Podtržená slova 
zaměňte slovy z 
nabídky. cv.4 - infinitiv 
nebo -ing  cv.5 - 
nepřímá řeč (Učitel 
řekl / požádal…) cv. 6 - 
někde musíte přídavné 
jméno z nabídky změnit 
na příslovce  
cv.7 - 3 fráze  
cv.8 - doplňte 3 fráze z 
předchozího cv.  
Na email mi pošlete 
součet dosažených 
bodů. 

Dle CD-Romu, který 
byl součástí prac. 
seš., si zopakujte 
lekci 8.  
 
Mailem obdržíte 
krátký testík - 
vyplněný jej 
zašlete zpět do 
18.6. 
 
Do 18.6. máte 
možnost poslat mi 
dosud 
nevypracované 
úkoly a zlepšit si 
tak své hodnocení. 
Každá aktivní práce 
se počítá a hodnotí 
kladně. 

Th 

D 
(2h) 

ČSR, Evropa a 
svět po 2. sv. 
válce 
 
Závěrečné 
opakování 

- budu pokračovat stejným způsobem, “dále studujícím” se to třeba bude 
hodit…, pošlu další přehled událostí 
- podívejte se na odkazy (pouze výběr, jsou i další): 
26.  9. 2000   40.    Den, kdy se Praha změnila v bojiště (26. září) – 
protesty proti globalizaci 
  5. 10. 2011 Neuvěřitelný životní příběh Václava Havla 
 
12.  8.  2000    159. Den katastrofy atomové ponorky Kursk (12. srpen) 
28.  4.  2001 193.   Den, kdy odstartoval první vesmírný turista (28. duben) 
11.  9. 2001   38.     Den teroristických útoků na USA (11. září) 
  2.  7.  2002   71.     Den prvního sólového obletu Země v balónu 
1.    2.  2003   20.     Den zkázy raketoplánu Columbia (1. únor) 
11.  3. 2004   279.   Den teroristických útoků v Madridu (11. březen 2004) 
  1.  9.  2004 253.   Den, kdy začala beslanská tragédie (1. září 2004) 
26.12.  2004 220.   Den tsunami v Indickém oceánu (26. prosinec 2004) 

Se 

http://www.stream.cz/slavnedny/614979-den-kdy-se-praha-zmenila-v-bojiste-26-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/614979-den-kdy-se-praha-zmenila-v-bojiste-26-zari
http://www.slavne-dny.cz/episode/617651/neuveritelny-zivotni-pribeh-vaclava-havla
http://www.slavne-dny.cz/episode/617651/neuveritelny-zivotni-pribeh-vaclava-havla
http://www.stream.cz/slavnedny/10003241-den-katastrofy-atomove-ponorky-kursk-12-srpen
https://www.stream.cz/slavnedny/10005522-den-kdy-odstartoval-prvni-vesmirny-turista-28-duben
https://www.stream.cz/slavnedny/10005522-den-kdy-odstartoval-prvni-vesmirny-turista-28-duben
https://www.stream.cz/slavnedny/10005522-den-kdy-odstartoval-prvni-vesmirny-turista-28-duben
http://www.stream.cz/slavnedny/611507-den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/611507-den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari
http://www.stream.cz/slavnedny/692486-den-prvniho-soloveho-obletu-zeme-v-balonu-2-cervenec
http://www.stream.cz/slavnedny/692486-den-prvniho-soloveho-obletu-zeme-v-balonu-2-cervenec
http://www.stream.cz/slavnedny/552807-den-zkazy-raketoplanu-columbia-1-unor
http://www.stream.cz/slavnedny/552807-den-zkazy-raketoplanu-columbia-1-unor
https://www.stream.cz/slavnedny/10016355-den-teroristickych-utoku-v-madridu-11-brezen-2004
https://www.stream.cz/slavnedny/10016355-den-teroristickych-utoku-v-madridu-11-brezen-2004
https://www.stream.cz/slavnedny/10012078-den-kdy-zacala-beslanska-tragedie-1-zari-2004
https://www.stream.cz/slavnedny/10012078-den-kdy-zacala-beslanska-tragedie-1-zari-2004
https://www.stream.cz/slavnedny/10008431-den-tsunami-v-indickem-oceanu-26-prosinec
https://www.stream.cz/slavnedny/10008431-den-tsunami-v-indickem-oceanu-26-prosinec


28.  8.  2005 36.     Den, kdy udeřil hurikán Katrina (28. srpen) 
  7.  2.  2009 138.  Nejhorší požáry v dějinách Austrálie 
10.  4.  2010 282.   Den tragédie u Smolenska (10. duben 2010) 
11.  3. 2011   142.  Den nejsilnějšího zemětřesení v dějinách Japonska 
  2.  5.  2011 237.   Den, kdy byl zabit Usáma bin Ládin (2. květen 2011) 
13.  7.  2011 296.   Den Breivikova útoku (22. červenec 2011)   
21. 12. 2012   90.     Den údajného konce světa (21. prosinec) 
- zkontrolujte si splnění úkolů, za květen a červen “zareagovalo”  1x 7 žáků, 
nerada bych někoho připravila třeba o vyznamenání, ale nedáváte mi 
jinou možnost 

Př 
(1h) 

Vznik života 
na Zemi 
Geologické 
éry 
str. 53 - 59 

1) Pročti si stránky v učebnici 
2) Udělej si stručné výpisky podle prezentace nebo podle učebnice 
(vhodné udělat si tabulku nebo najít na internetu) 
3) Test - vypracuj stručné, ale přesné odpovědi na  otázky (v mailu) 
4) Zkontroluj všechny úkoly za květen a červen!!! 

Voj 

F  
(2h) 

Zvukové jevy. 
 
 
 
Země a vesmír 

Prostudujte si v učebnici na 
str. 208 - 209 kapitolu o 
zvuku a jeho vlastnostech. 
 
Prostudujte si v učebnici na 
str. 150 - 170 kapitoly o 
Zemi a vesmíru. 
 
Co vás zaujme, si 
poznamenejte do sešitu. 

 Známky se budou 
uzavírat v pátek 
19. 6., projděte si 
veškeré náplně a 
zkontrolujte, zda jste 
poslali vše. Pokud ne, 
pošlete nejpozději ve 
čtvrtek 18.6. 

Šm 

Ch 
(2h) 

Chemie pro 
člověka. 
Člověk proti 
sobě 

Prostudujte si v učebnici 
články na stranách 74  - 77 a 
udělejte si výpisky dopředu 
do sešitů. 

 Známky se budou 
uzavírat v pátek 
19. 6., projděte si 
veškeré náplně a 
zkontrolujte, zda jste 
poslali vše. Pokud ne, 
pošlete nejpozději ve 
čtvrtek 18.6. 

Šm 

Z (2h) Politická 
mapa světa 
 
 
Závěrečné 
opakování 

- opakování - politická mapa světa + mezinárodní organizace (testy nebo 
prověrka) 
- budu se opakovat - zkontrolujte si splnění úkolů, za květen a červen 
zaslané úkoly splnilo 11  žáků, nerada bych někoho připravila třeba o 
vyznamenání, ale nedáváte mi jinou možnost... 
- DDÚ v rámci závěrečného opakování - forma A-Z kvízu (CO to je, KDE to 
je), vyberte si 20 písmen abecedy a doplňte pojem + vysvětlení (učivo v 
době samostudia = cestovní ruch, politický zeměpis) 

Se 
 
 

VkO 
(1h) 

Duševní 
hygiena 

Projděte si v klidu úkoly, 
splňte všechny své 
povinnosti a pak 
odpočívejte a čerpejte síly 
na  další, náročnější, 
studium. 

  Šm 

TV 
(2h) 

  Pol, 
Voj 

http://www.stream.cz/slavnedny/608080-den-kdy-uderil-hurikan-katrina-28-srpen
http://www.stream.cz/slavnedny/608080-den-kdy-uderil-hurikan-katrina-28-srpen
http://www.stream.cz/slavnedny/10001441-nejhorsi-pozary-v-dejinach-australie
http://www.stream.cz/slavnedny/10001441-nejhorsi-pozary-v-dejinach-australie
https://www.stream.cz/slavnedny/10016859-den-tragedie-u-smolenska-10-duben-2010
https://www.stream.cz/slavnedny/10016859-den-tragedie-u-smolenska-10-duben-2010
http://www.stream.cz/slavnedny/10001674-den-nejsilnejsiho-zemetreseni-v-dejinach-japonska
http://www.stream.cz/slavnedny/10001674-den-nejsilnejsiho-zemetreseni-v-dejinach-japonska
https://www.stream.cz/slavnedny/10010284-den-kdy-byl-zabit-usama-bin-ladin-2-kveten
https://www.stream.cz/slavnedny/10010284-den-kdy-byl-zabit-usama-bin-ladin-2-kveten
https://www.stream.cz/slavnedny/10018460-den-breivikova-utoku-22-cervenec-2011
http://www.stream.cz/slavnedny/781983-den-udajneho-konce-sveta-21-prosinec
http://www.stream.cz/slavnedny/781983-den-udajneho-konce-sveta-21-prosinec


Vv 
(2h) 

 Ba 

SH 
(1h) 

Základy 
kinballu 

Kinball je poměrně nová kolektivní hra s balónem o průměru 122 cm! 
Podívej se na odkaz: 
http://kin-ball.cz/co-je-kin-ball 
Zjisti informace o této zajímavé hře. Můžeš shlédnout i videa. 

Kašp 

 

 

http://kin-ball.cz/co-je-kin-ball

