
MATEMATIKA 

Pondělí 

V pracovním sešitě geometrie dodělej tato cvičení: 40/1,2  

 41/3 

 42/1,2 

Úterý 

Sestroj lichoběžníky, je-li dáno: 

1) STUV: ST ∥UV; s = 6,5 cm; t = 4,8 cm; u = 3 cm; │SU│ = 5,5 cm 

2) ABCD: AB ∥CD; a = 8 cm; b = 4,7 cm; α = 60°; β = 78° 

3) KLMN: KL ∥ MN; │KL│ = 4,5 cm; │KN│ = 6 cm; │LN│ = 8,5 cm; │∢KLM│ = 120° 

U každého zadání udělej náčrtek, konstrukci a zápis konstrukce. 

 

Čtvrtek 

Sestroj lichoběžníky, je-li dáno: 

1) MNOP: MN ∥OP; │MN│ = 9 cm; │MP│ = 4 cm; │MN│ = 9 cm; │PN│ = 8 cm; │MO│ = 8,4 cm 

2) RSTU: RS ∥TU; │RS│ = 9,2 cm; │ST│ = 5 cm; │RU│ = 6 cm; │∢URS│ = 57° 

3) DEFG: DE ∥ FG; │DE│ = 4,5 cm; │EF│ = 5,6 cm; │DF│ = 8,7 cm; │∢GDE│ = 116° 

U každého zadání udělej náčrtek, konstrukci a zápis konstrukce. 

 

Pátek 

Do školního sešitu vypracuj úlohy na opakování obvodu a obsahu kosodélníku a trojúhelníku. 

1) Jedna strana kosodélníku měří 
5

6
 velikosti první strany. Vypočítej obvod tohoto kosodélníku. 

2) Obsah kosodélníku je 24 dm2. Jedna jeho strana má délku 48 cm. Vypočítej výšku příslušnou k této 

straně. 

3) Kosočtverec má obvod 66 cm. Vypočítej jeho obsah, je-li jeho výška 
3

5
 délky jeho strany. 

4) Vypočítej obsah trojúhelníku se stranou a = 10 cm a va = 5,6 cm. 



ČESKÝ JAZYK 

Č eský  jazýk – mluvnice 
Máte zadaný úkol na vyhledávání přívlastků. Ještě jednou vkládám pro ty, kdo zadání nemají nebo kdo ho 

ztratil. Kromě tohoto úkolu zpracujete ještě další cvičení v tomto pracovním listu. Pro rychlejší vlastní 

kontrolu si uděláte ještě cvičení pod tímto odkazem. Všichni se dostanete alespoň na štít 3.  

1. V textu vyhledejte přívlastky shodné a neshodné. Můžete je odlišit barvami. 

 

2. Ve větách změňte přívlastky neshodné za shodné.  

Př.: plot ze dřeva (přívlastek neshodný) = dřevěný (přívlastek shodný) plot 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-2-uroven/4642


3. Vytvořte přívlastky shodné ze slov v závorce. Z 6. třídy si zopakujte pravopis a vytváření 

přídavných jmen z podstatných jmen (měli byste to mít v mluvnici). Pro kontrolu využijte Pravidla 

českého pravopisu.  

 

 

Do mluvnice si prosím ještě přepište následující část, která se také týká přívlastků. Procvičíme si to a 

dovysvětlíme, až se uvidíme.  

PK postupně rozvíjející a několikanásobný 

 

 
 
 

https://www.pravidla.cz/
https://www.pravidla.cz/


Č es tina – sloh 
Měli jste zpracovat charakteristiku na jednu z postav vaší oblíbené knihy (kdo nemá žádnou oblíbenou 

postavu z knihy, popíše Dona Quijota, o kterém jsme si povídali na literatuře). Tuto charakteristiku 

dokončíte, a případně upravíte podle následujících kritérií: 

a) Celý text je rozdělen do 3 odstavců (odstavec začíná na novém řádku, 1. řádek je trochu 

odsazen). 

b) Odstavce odpovídají osnově: 

1. Úvod: odkud postavu známe, kdo ji vytvořil, kolik jí je, kde žije… 

2. Stať: vnitřní a vnější charakteristika, nemíchat do sebe jednotlivé druhy charakteristik, 

zájmy, vztah k ostatním postavám v díle. 

3. Závěr: rychlé shrnutí nejdůležitějších vlastností postavy, vyjádření mého vztahu k této 

postavě (chtěl bys být jako ona? Chtěl bys ji mít za kamaráda? Proč ano/proč ne) 

c) Celý text zabírá minimálně 1 stranu A5. 

d) V celém textu je maximálně 5 hrubých pravopisných chyb. 

e) V celém textu se slova neopakují (velký pozor je kladen na slovesa mít a být) 

f) Celá charakteristika dává smysl, vypovídá co nejvíce o vybrané postavě 

 
 
Č es tina - literatura  

Do třídního emailu (mojetrida160@seznam.cz) jsem vám asi před 2 týdny posílala povinnou četbu i 

s odkazem na online přístupnou verzi. Pokud máte knížku doma případně si je půjčíte v knihovně, může se 

stát, že text bude malinko odlišný. Je to zapříčiněno jiným překladatelem, nicméně obsah by měl být stejný. 

Nevybírejte si však knížky pro malé děti (tam je obsah hodně zkrácený). Využijte tedy volného času ke 

zpracování čtenářského listu. Před Vánoci po vás budu chtít odevzdat 2 čtenářské listy na 2 ze 3 knížek, 

které jsem vám poslala. Čtenářský list by měl být také ve třídním mailu. Podmínkou dobré známky z četby je 

nejen odevzdání, ale také vlastní shrnutí knihy. Vzhledem k tomu, že všichni máte stejné knihy na výběr, je 

opravdu potřeba, abyste knihu shrnuli vlastními slovy, neopisovali z internetu ani ze zadních stran knížky. 

 

 

 

 

mailto:mojetrida160@seznam.cz


DĚJEPIS 
V dějepise si prosím dokončete zápis o Španělsku a vložte si prosím úkoly k daným kapitolám. Končili jsme 

Janem Kalvínem. Zápisy budou přepsané v sešitě (ne vytištěné a vlepené). Vzhledem k tomu, že jste trochu 

ve skluzu oproti áčku, je zápis na tento týden delší (ale máte trochu úlevy v češtině). 

SŘŘ = území dnešního Německa, probíhají zde náboženské války  

- 1555 Augsburský mír (za Karla V.) – svobodná volba náboženství pro šlechtu, poddaní se musí 

podřídit náboženství šlechty 

o „čí země, toho náboženství“ 

Katolická církev – vytváří hnutí Protireformace (bojuje proti Reformaci) 

- 16. století: založení Jezuitského řádu (zakladatel je Ignác z Loyoly) 

o Cíl: šíření katolické víry mezi nekatolíky a pohany 

o Zakládání kolejí = internátní škola (nejznámější u nás je Klementinum v Praze) 

 

 

EVROPA V 15. – 16. STOLETÍ (velký nadpis na novou stránku) 

Španělsko (menší nadpis) 

Karel V. (1519 – 1556) = vnuk Izabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského 

- 1. španělský král z dynastie Habsburků, ve Španělsku vládne jako Karel I.  

- Zastává katolictví X SSŘ – Augsburský mír (čí země, toho náboženství) 

- Absolutismus = neomezená vláda panovníka → nepokoje → vzdal se vlády 

Habsburkové   Rakouská větev Habsburků = vládne v Rakousku, Uhrách, zemích Koruny české 

(Ferdinand I. Habsburský) 

   Španělská větev Habsburků = vládne ve Španělsku a Nizozemí (Filip II.) 

 

Křesťanské 
církve 

Katolická 

církev 
V čele papež 
(Řím, latina) 

Protestantské 
církve 

Lutheránská  

Kalvínská 
(kalvinisté, 
hugenoti) 

Anglikánská  

Pravoslavná 
církev 

V čele patriarcha 
(nár. jazyky) 



Filip II. (1556 – 1598) = syn Karla V.  

- Válka s Turky a Anglií → zhroucení hospodářství 

- Ztráta severního Nizozemí i převahy na moři (na moři vládne Anglie) 

 

Nizozemí (nový menší nadpis jako Španělsko) 

= 17 menších států 

= jeden z nejbohatších a nejrozvinutějších zemí v Evropě 

- Námořní obchod, stavba lodí, textilní manufaktury 

- Původně pod vládou Španělska → Španělsko omezuje práva Nizozemí → nespokojenost 

Náboženství: Nizozemí – protestantství (kalvinismus) X Španělsko – katolictví 

o Inkvizice 

1572 – povstání proti španělské nadvládě – v čele Vilém Oranžský 

- Rozdělení země na 2 části: 

o Severní Nizozemí = nezávislá republika (= dnešní Nizozemí), samostatnost uznána po 

třicetileté válce 

o Jižní Nizozemí = součást Španělska (= dnešní Belgie) 

 

Anglie (nový menší nadpis jako Španělsko) 

1337 – 1453 – stoletá válka = boj mezi Anglií a Francií 

Válka růží – Yorkové X Lancasterové = boj mezi 2 znepřátelenými šlechtickými rody (inspirace pro 

Shakespeara – Romeo a Julie) 

Jindřich VIII. (1509 – 1547) = rod Tudorovců 

- Zakladatel anglikánské církve (1534) – v čele je anglický panovník 

o Bohoslužby v angličtině 

- Pronásledování katolíků, rušení klášterů  

- Průmyslový rozvoj země – chov ovcí → textilní manufaktury 

 

Alžběta I. (1558 – 1603) = zlatý věk Anglie, Alžbětinská doba 

- Zastavení pronásledování katolíků 

- Rozboj a hospodářská stabilita země 

- Silné loďstvo → zámořský obchod (podpora korzárů proti Španělsku) 

o Námořní velmoc (po bitvě v Lamanšském průlivu) 

- Zlatý věk kultury – důraz na vzdělání 

o Nejznámější umělec: William Shakespeare 

 

 

 

 

 

 



Cvičení k probírané látce (kdo může, vytiskne a vlepí, ostatní píší odpovědi do sešitu) 

1. Na základě textu odpovězte na otázky:  

  
2. Odpovězte na otázky: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Spojte související pojmy. Z některých pojmů lze vytvořit více párů.  

   
 

 

 

 

4. Opravte tvrzení, pokud je v nich chyba: 

 

 

 

 

 

 

 



FYZIKA 
1) Prostuduj si v učebnici látku Elektrické napětí na straně 52 - 53 a do sešitu napiš zápis. 

Zápis: 

Elektrické napětí 

- vzniká mezi tělesy nabitými opačnými náboji 

- značka: U 

- jednotka: V (volt) 

- měří se voltmetrem 

1 kV = 1 000 V 

1 mV = 0,001 V 

1 MV = 1 000 000 V 

 

2) Prostuduj si v učebnici látku Chemické zdroje stejnosměrného el. napětí  na straně 54 - 57 a do   

    sešitu napiš zápis. 

Zápis: 

Chemické zdroje stejnosměrného elektrického napětí 

Galvanický článek  

- zdroj stejnosměrného el. napětí 

- obsahuje:  2 elektrody (2 různé plíšky)  

 elektrolyt (vhodné vlhké prostředí - například roztok soli) 

Zdroj o větším napětí získáme sériovým zapojením několika zdrojů. Celkové napětí je potom rovno součtu 

napětí jednotlivých zdrojů. 

3) Zopakuj si učivo od kapitoly Elektrický náboj do kapitoly Elektrické pole. Následující týden z této látky 

bude test.  

 

 

 



RUSKÝ JAZYK 
 

skupina paní učitelky Markové 

Привéт! Ahoj! 

Naposledy jsme si ve škole pročítali slova v učebnici na str. 15 (cvičení 

16a a 16b). 

Napsali jsme si část nových slov s písmeny  

Х   З   С   Ж   Ш   Ч. 

Tento týden: 

1.  si zapíšeme další slovíčka do slovníku. 

Jako předlohu použij tento list: 

 

 



2. 

Znovu si procvič čtení a překlad všech slov ve cvičení 16a + 16b. 

3.    

Na závěr si zapíšeme do školního sešitu čísla 1 - 5, která jsme se začali ve 

škole učit ústně. 

K zápisu opět použij tuto předlohu. 

 

 

 

 

 

 

 

Это всё!  Покá! 

To je vše! Ahoj! 



skupina paní učitelky Frühaufové 

1) Čtení jednoduchého textu v učebnici v 1. lekci po str. 15 

2) Trénujeme čtení  

MA  NY   RO  HꙐ   IP RꙐ  MͶ  TA  Γ I 
 

mama  pyka  Roma  ypoк  пaпa  кнiгa 

 

pꙑбa   tyt  Ͷpa  boꚁa  oкнo  cꙑн 
 

ктo   ctaкaн  cꙑp  topt   кoмнata 
 

3) Dobrovolná možnost přípravy referátu na jakoukoliv zajímavost z Ruska 

4) V písance doplnit  

    Str. 13, cv. 18 1.-4. řádek, 9. – 12. řádek   

    Str. 14, cv18 (pokračování) 6.-9. řádek 

Do školního sešitu přepsat alespoň 5x slova ve 2. sloupci /sud,Sud, Ada, Dora/  

Do písanky doplnit jména ve cv.22 na str.15 

Natrénovat písmena E /je/ str.8/10 ‚       Ë /jo/ str. 45/4,        X /ch/ na str. 

34/21 

   Ꙡ /c/ na straně 44/3,                    3   /z/ str. 44/2 

Dotazy na e-mailové adrese     hana.fruhaufova@zs-ustecka.cz 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
Pracovní sešit - stránky 10-13 

- procvičovat slovosled v oznamovacích větách a otázkách, použití neurčitého členu ve 4. pádu 

Poslech: opakujte jednotlivé věty (kvůli výslovnosti) 

https://www.youtube.com/watch?v=z77WaSDAjfE 

Nová slovíčka k poslechu jsou nepovinná: 

In einem Dorf - na vesnici 

In der Stadt - ve městě 

Auf einer Insel - na ostrově 

Auf dem Bauernhof - na farmě 

Auf einem Boot - na lodi 

 

Krátká písnička - poslechněte, případně si zazpívejte také. 

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

 

mailto:hana.fruhaufova@zs-ustecka.cz
https://www.youtube.com/watch?v=z77WaSDAjfE
https://www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA


ANGLICKÝ JAZYK 
1. V učebnici si přečíst a do školního sešitu přeložit článek English breakfast na str. 53. 

2. V pracovním sešitě vypracovat cv. 14 a 15 na str. 51. 

Nic neposílejte, zkontrolujeme si další týden. 

 

CHEMIE 
Úkol 1/ Vyhledej na internetu a  stručně zapiš do sešitu, co je roztok nasycený a roztok nenasycený. 

 Úkol 2/ Výpisek „ Výpočet hmotn.zlomku „– opiš Charakteristiku a první vzorový příklad z níže uvedeného 

odkazu 

http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Chemie/8.%20rocnik/vypocet%2

0hmotnostniho%20zlomku/VYPOCET%20HMOTNOSTNIHO%20ZLOMKU.pdf 

 

PŘÍRODOPIS  
- téma Letouni, téma Chudozubí 

 – výpisek z prezentace „výuka“ nebo zápis z poslední strany této prezentace 

https://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/vyuka/prirodopis/8-rocnik/ 

 

 

 

ZEMĚPIS 
Otázky z učebnice, zpracovat dozadu do sešitu!!! 

1)  str. 34 sloupec vlevo: Vysvětli, co znamenají pojmy….  

2)  str. 41 otázky 1,2,3,4. (globus) 

3)  str. 41 brýle: Proč se řada států… 

4)  str. 27 otázky a úkoly: 1,2,3,4,5 

 

http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Chemie/8.%20rocnik/vypocet%20hmotnostniho%20zlomku/VYPOCET%20HMOTNOSTNIHO%20ZLOMKU.pdf
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Chemie/8.%20rocnik/vypocet%20hmotnostniho%20zlomku/VYPOCET%20HMOTNOSTNIHO%20ZLOMKU.pdf
https://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/vyuka/prirodopis/8-rocnik/

