
 

8._náplň učiva_15.6.-19.6. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vy
uču
jící 

ČJ  
(5h) 

mluvnice: 
  

přechodníky 
  

slovesný vid: 
opakování 
  

skloňování 
cizích jmen 
vlastních: 
opakování 
  

literatura: 
  

meziválečná 
literatura 
  
Německo: E. 
M. Remarque 
 
Anglie: G. B. 
Shaw 
 

1) 

Učebnice 
 
Slovesný vid, 
jedna z 
mluvnických 
kategorií sloves, 
se dělí na 
nedokonavý a 
dokonavý podle 
vyjádření děje 
slovesa. Děj 
slovesa vyjadřují 
také přechodníky, 
které se 
slovesnými vidy 
souvisí. 
Přechodník může 
být přítomný 
nebo minulý. 
 
Podívej se na str. 
94, 95 a 96 v 
učebnici a 
prostuduj si 
pečlivě modré 
tabulky, ať poznáš 
souvislosti 
slovesných vidů a 
přechodníků. Také 
si projdi shrnutí 
pravidel v 
oranžové tabulce 
na str. 97 dole. 
  
4) 

Vypracuj podle 
zadání z učebnice 
do sešitu: 
str. 94/1 
str. 95/3 
str. 95/4 a) 

3) 

Pracovní sešit 
 

Podívej se na modrou tabulku na str. 50 a 
vypracuj cvičení podle zadání: 
str. 54/5 
str. 54/6 
str. 54/7) 
Výsledky si zkontroluj až budeš mít úkoly 
hotové. 

 
2) 
Zopakuj si skloňování cizích vlastních jmen. 
Připomeň si, co už znáš o slovesném vidu. 
Na další návody a rady, jak určit slovesný vid, 
se podívej v následujícím odkazu: 
https://www.mojecestina.cz/article/2013110
101-slovesny-vid-dokonava-a-nedokonava-
slovesa 
Na další návody a rady, jak rozlišovat a tvořit 
přechodníky, se podívej v následujícím 
odkazu: 
https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidl
a-prechodniky/ 
  
  
5) 
Literatura 
Meziválečnou literaturu ovlivnily oba 
světové konflikty. 
K anglickým významným autorům té doby 
patřil: G. B. Shaw 
Podívej se na následující odkaz a zjisti, jak 
byla zaměřena tvorba autora, jaká byla jeho 
nejznámější díla (především dramata) a jak 
válka ovlivnila jeho život: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Bernar
d_Shaw 
K německým významným autorům té doby 
patřil: E. M. Remarque 
Prečti si v čítance na str. 76 – 77 úryvek z 
jeho nejznámějšího díla a odpověz na otázky 
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str. 95/6 
(křížovku si po 
vypracování 
zkontroluj v řešení) 
str. 96/2 
str. 97/2 

v modrém rámečku. 
Odpovědi odešli na e-mail nejpozději do 17. 
6. Je to dobrovolný úkol. 
 
Pokud ještě nemáš odevzdané všechny 
úkoly, nezapomeň je poslat. 
 
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. 

M  
(5h) 

Množiny 
bodů dané 
vlastnosti, 
konstrukce Δ 

učebnice str. 55 - 
65, kap.4.1, 4.2 
  
Zopakuj si: 
 
Válec, V, S, síť, 
množiny bodů 
dané vlastnosti - 
osa úsečky, úhlu, 
osa pásu, kružnice, 
soustředné, 
kružnice, 
rovnoběžka, 
Thaletova 
kružnice, … - tyto 
všechny útvary 
byste měli umět 
definovat jako 
množinu bodů, 
které ……………. 

procvičení : 
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=Se
FSSmWwOvQ 
 
https://matematika.
cz/trojuhelnik  

domácí úkol : 
 
1.Kolik hl kapaliny je ve 
válcové nádrži, je-li její 
poloměr 6 m a výška 
474 cm, je-li naplněna 
do třetiny svého 
objemu? 
 
2.Narýsuj trojúhelník 
ABC : c = 9 cm 
          vc = 3,5 cm 
          tc = 5 cm 
 
3.Narýsuj Δ ABC : 
      c = 5 cm 
      vc = 3 cm 
  r kružnice opsané = 3 cm 
(nápověda - zkus začít 
netradičně opsanou 
kružnicí) 

Pok 

INF 
(1h) 

Ochrana práv 

k duševnímu 

vlastnictví, 

copyright 

 

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:_autorsk%C3%A1_pr%C3%A1va,_vlastnictv%C3%AD,_copyrigh
t,_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! 
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Pokud ještě nemáš hotové všechny úkoly, dodělej je a odešli na 
e-mail nejpozději do 17. 6.  

AJ 
(3h) 

Opakování 
lekce 1 
 
Doplnění 
úkolů 

2) str.16 - 
Zopakujte si celou 
lekci. (Výsledky 
pošlu nebo 
zkontrolujeme ve 
škole.) 
cv. 1, 2 - ústně 
cv. 3, 4 - písemně 
do sešitu. 
cv. 5, 6 - ústně 
cv. 7 - návrhy - 
písemně 

1) zopakujte si 
všechna slovíčka 
lekce  + nová slova 
pro CRIME se 
naučte nebo 
opakujte zde: 
https://www.learni
ngchocolate.com/e
n-
gb/content/crime-
and-criminals 
 
https://www.learni
ngchocolate.com/e
n-gb/content/solve-
crime  
 
3) str. 46 -Let´s 
Revise 1- 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) 

Závěrečné 
opakování 

str. 69 
Eine Postkarte 
aus den Ferien 

- přečti si a 
přelož, 
použij 
slovník 

str. 68  
Pošli k opravě. 
str. 69 Přečti si a 
doplň slova - ústně. 
 

Opakuj si slovíčka. Po 

D 
(2h)  

Závěrečné 
opakování 

 - v úterý jsme prošli zadání jednotlivých týdnů v době samostudia 
- doplníte, pokud vám něco chybí, v úterý sešit ke kontrole 
- pošlu “závěrečné opakování” formou testu, prosím do středy… 
- projděte si videa, která jste si nestihli pustit (Stream slavné dny, 
Dějiny udatného českého národa) 
- zájemci mohou na cokoliv z probraného učiva ref. nebo pwp 

Se 

Př 
(2h) 

Žlázy s vnitřní 
sekrecí 

str. 60 - 61 1) Přečti si příslušnou kapitolu 
2) Udělej si výpisky do sešitu podle 
prezentace, kterou ti pošlu 
3) Shlédni video - od 8.minuty  
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2l
qmqjc 
4) Vyřeš ústně otázky na str. 61 - pokud 
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nebudeš znát odpověď, poraď se se 
spolužákem nebo mi pošli mail 
5) Stačí když mi pošleš mail, že máš vše 
hotovo a že všemu rozumíš 
 

F 
(2h)  

1.Tepelná 
výměna 
prouděním 
 
2. Tepelné 
záření, 
využití 
energie 
slunečního 
záření 

Přečíst a snažit se 
pochopit učivo v 
učebnici str. 64 - 67. 
 
Přečíst učivo, 
prohlédnout 
obrázky a snažit se 
pochopit vše v  
učebnici str. 68 - 69 
a str. 71 -72.. 

Do sešitu pod nadpis kapitoly zapsat a naučit 
žlutý rámeček na str. 67. 
 
 
Do sešitu pod nadpis kapitol zapsat a naučit 
žlutý rámeček na str. 69. 
 
Hodně úspěchů při zvládání posledního učiva 
fyziky ve šk. roce 2019-2020. :) 

Mi 

Z 
(1h) 

Opakování 
učiva - 
zeměpis ČR 

- probrali jsme všechny kraje ČR, kdo chodí do školy, má 
zkontrolovaný a oznámkovaný sešit, ostatní si “zkontrolují” sami a 
případně dají do pořádku 
- sešity schovat, v září se opakuje 
- pošlu “závěrečné opakování” formou testu - prosím do středy 
- zájemci mohou na cokoliv z probraného učiva ref. nebo pwp 

Se 

Ch 
(2h) 

Opakování - 
názvosloví 

Opakujte formou hry, hlavně prvky, jak jsme ve škole zjistili: 
https://mchzsjilove.webnode.cz/chemie/hry-nazvoslovi-a-znacky/ 
Projděte si, zda máte splněné všechny úkoly, 19. 6. se budou 
uzavírat známky. 

Šm 

VkO 
(1h) 

Významné 
mezinárodní 
organizace 

Podívej se v uvedeném odkazu, jaké existují významné 
mezinárodní organizace: 
https://www.odmaturuj.cz/zemepis/vyznamne-svetove-
organizace/ 
Zjisti kdy, a kde vznikly, a jaký význam mají organizace: OSN, 
Evropská unie, NATO. 
Své zjištění zapiš jako zápis do sešitu. 

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

Kašp 

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). 
 

Voj, 
Pol 
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VOP 
(2h) 

Volba 
profesní 
orientace 

Zamysli se nad svými zájmy, schopnostmi a dovednostmi, které by 
tě měly nasměrovat k volbě tvé budoucí profese. 
Podívej se na odkaz: http://www.startnatrhprace.cz/profesni-
orientace-a-volba-povolani 
Porovnej charakteristické rysy člověka a charakteristické znaky 
práce. Potom můžeš vyzkoušet svůj pomyslný start na trh práce. :) 

Kašp 
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