
7. A Učivo 1. - 5. 6. 
 

Český jazyk 
 

Nejdříve bych Vám všem chtěla popřát k svátku jen to nejlepší, zdraví, 

pohodu, úspěch, splněná přání , hodné a rozumné učitele …. 😊!!!!! 

Většinu úkolů zvládneme vypracovat při online výuce !!! HB 😊 

1. Pravopis PS str.50 žlutá Psaní velkých písmen….. 

str. 50/ cv. 1a,b dle zadání 

2.  Zopakovat učivo o souvětí.Věta hlavní, vedlejší, závislá, řídící…. 

3. .Učebnice str.90 – do škol. seš. opsat s doplněním cv. 2/ str. 90 

4. Učebnice str.90/ cv.1, 3  slabě tužkou podtrhat – kontrola při online 

výuce 

Sloh 

MDD – PŘIPRAVIT písemné zamyšlení, význam svátku, jak si představuješ 

ho slavit? Jaká je skutečnost? ( termín odeslání až v týdnu od 8.6. – 14.6.) 

Literární výchova 

Pokračovat v samostatné četbě, nezapomínat na zápis do ČD!!! 

 
 

Anglický jazyk 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•56/1 
-beautifully 
-carefully 
-easily 
-fast 
-well 
-happily 
-hard 
-horribly 
-loudly 
-quickly 
-quietly 
-slowly 
-suddenly 
•56/2 
2 - slowly 
3 – suddenly 
4 – carefully 



5 – loudly 
6 – hard 
7 – quietly 
8 -  happily 
9 – well 
10 – fast 
•57/3 
2 – badly 
3 – carefully 
4 – fast 
5 – Suddenly 
6 – loud 
•57/5 
2 – quiet 
3 – loud 
4 – badly 
5 - well 
6 – beautifully 
7 – slowly, quickly 
8 - horrible 
9 – heavy 
10 - easy 
 
B) Nastudujte v pracovním sešitě na str. 77 a 78 gramatiku (vyjadřování budoucnosti pomocí vazby 
going to) 6.1,6.2,6.3, 6.4. 
Potom vypracujte v pracovním sešitě na str.55/4,5, na str. 62/3. 
 
 
C)Vše budeme spolu probírat na Zoomu. Nezapomeňte procvičovat na ALFovi. 
 
 
HAPPY INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY!! ☺ 
 
 

Fyzika 
 
Atmosférické fronty 
Vznikají prouděním vzduchu v atmosféře, pohybují se po zeměkouli. 
Oddělují dvě oblasti vzduchu s různou teplotou. 
Známe je z předpovědi počasí – teplá fronta, studená fronta.  
Při přechodu front je dost pravděpodobné, že bude pršet. 
Je to díky tomu, že se buď teplejší vzduch teplé fronty nasune nad studenější vzduch na určitém 
místě nebo studenější vzduch studené fronty podsune pod teplejší vzduch na určitém místě. V obou 
případech je část vzduchu vytlačena nahoru, ochladí se a vzniknou mraky. 
 
 
 
 
 
 
 



Matematika 

 
 



 
 
Výklad str. 198 
Hranol, povrch a objem hranolu 
 
Hranol (kolmý) je těleso, které má dvě podstavy mnohoúhelníky a jeho plášť tvoří obdélníky nebo 
čtverce.  
 

 
 
 

 Objem hranolu V = Sp . v 
 Objem hranolu spočítáme vynásobením obsahu podstavy výškou hranolu. 

 
Cvičení str. 196, 197, 199, 200 



Dějepis 
Učebnice str. 94,95 PS 50,51 

Humanismus a renesance  

Humanismus   

• Myšlenkový směr, který klade důraz na lidský rozum, vlastní úsudek, středem veškeré pozornosti je 

člověk  

• Vzniká v Itálii ve 14. století 

 • Vzorem je antika, zvláště římská kultura a vzdělanost  

• Zvyšuje se zájem o pozemský svět  

• Podporuje se poznávání přírody a rozvoj vědy 

 

Renesance  

• Umělecký směr na počátku novověku  

• Vyvíjí se spolu s humanismem  

• Bere si vzor v antické kultuře  

• Projevuje se ve všech oblastech života  

 

Architektura  

Stavby stavěné do šířky, ploché stropy, římsy, sloupy, arkády, stavba zámků - pohodlí je 

upřednostněno před ochranou a bezpečím, zahrady, sgrafito (technika zdobení renesančních staveb)  

 

Výtvarné umění  

• Realistické zobrazování  

• Použití perspektivy  

• Obrazy s krajinami, náboženskými motivy a náměty z antické mytologie, portréty  

• Sochy ukazují krásu lidského těla  

• Antické vzory  

 

Vzdělanost    

• Typické znaky: 

 a) touha poznávat   b) všeobecně vzdělaný moudrý člověk c) znalost jazyků(řečtina, 

latina,hebrejština) d) rozvoj národních jazyků e) studium přírody f) rozvoj fyziky, chemie, botaniky, 

anatomie, astronomie Vědci – Mikoláš Koperník, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Galileo Galilei, 

Tycho Brahe, Jan Jesenius  

 

Literatura   

• Užití knihtisku – vznik vydavatelství, např. Melantrich  

• Zakládání jezuitských kolejí a gymnázií  

• Námětem knih je každodenní lidský život 

 • Spisovatelé: Giovanni Boccaccio (Dekameron), William Shakespeare(Romeo a Julie), Václav Hájek z 

Libočan (Kronika česká), Daniel Adam z Veleslavína, Viktorín Kornel ze Všehrd, Tadeáš Hájek z Hájku   

  

Hudba  

• Vícehlasé skladby, mše  

• Instrumentální skladby  

• Dvorské kapely  

• Loutna – oblíbený nástroj  

• Skladatelé: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic                                 



Adam Michna z Otradovic (píseň Chtíc aby spal)  

 

 

     ARKÁDY 

 

  ZÁMEK LITOMYŠL 

 

   SGRAFITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis 

 
Alf – test Pavoukovci a korýši – vypracovat nejlépe do 5.6. 

Zpracovat referát – prezentaci 

-vyber si jednoho zástupce členovců (z hmyzu, pavoukovců nebo korýšů), o kterém jsme se společně 

nebavili (nebyl součástí žádného zadání práce ani videí), živočich nemusí být z přírody ČR 

-o vybraném členovci zpracuj prezentaci dle následující osnovy: 

 

1)celý název živočicha, zařazení (hmyz, pavoukovec, korýš?) 

2)popis živočicha – stavba těla (části těla, počet končetin), informace o tělních soustavách (nervová, 

cévní, dýchací, vylučovací, trávicí, smyslové vnímání …) 

3)výskyt živočicha – v jakém ekosystému, v jakých státech (světadílech) – možno znázornit mapkou 

4)potrava živočicha – čím se živí (dospělec, případně larva) 

5)rozmnožování 

6)zajímavosti 

7)obrázky (k jednotlivým slajdům nebo nakonec), případně odkazy na krátká! videa 

 

-při tvorbě prezentace nezapomenout nejdůležitější na zásady prezentace: 

-text v bodech 

-používat slova, kterým rozumíš a dokážeš je vysvětlit 

-čitelnost písma (vhodná velikost, barva), nepřehánět to s animacemi 

 

Prezentaci, prosím, zaslat do 5.6. na e-mail: prirodopisdp@seznam.cz. Zájemci mohou příští týden 

prezentovat svůj referát na zoom konzultacích. 

 

 

Informatika 
Tento týden opět pokračujeme v excelu, tentokrát se zaměříme na funkce, o kterých jsme si minule 

říkali na zoomu. Funkce jsou jedním ze základních nástrojů pro správné ovládání excelu, proto vás 

prosím o shlédnutí tohoto videa, které vám některé základní funkce představí. Na středečním zoomu 

si funkce vyzkoušíme společně. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qUBJ1j8-rBs&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-

WjZ4Bb&index=16 

 
 

mailto:prirodopisdp@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=qUBJ1j8-rBs&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=qUBJ1j8-rBs&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=16


 
Zeměpis 

Velmoc 22. století  s. 114 – 115 
 

 

Čína 
 

Nejlidnatější zemí světa.  

Rozloha : třetí místo na světě 

Hospodářství: neustále rostoucí hospodářství, světová mocnost 

s globálním vlivem 

Čína se stala zemí s nejrychleji rostoucí spotřebou ropy na světě. 

V roce 2002 činila spotřeba 1 935 milionů barelů. Kupní síla obyvatel 

vzrostla tak, že na 1,3 miliardy lidí připadlo 10 milionů aut. / zdroj: 

National Geographic, červen 2004./ 

 

HISTORIE 

3. TISÍCILETÍ př. n. l. první stát 

Čínsko -japonská válka 1894 – 1895 

Komunistický režim od r. 1949 / období maoismu/ 

Vláda komunistické strany , hospodářství s kapitalistickými rysy 

 

Průmysl je soustředěný na východní pobřeží.  

 

Hospodářství : bohaté zdroje nerostných surovin – uhlí, železná 

ruda, vodní energie, loviště ryb 



Chemický průmysl, textilní průmysl, výroba porcelánu, výroba 

železa a oceli 

Negativa : poškození životního prostředí důsledkem intenzivního 

hospodářství 

 

Dobývání vesmíru – přistání na měsíci 

 

Zemědělství stále zaměstnává hodně lidí. Životní úroveň venkova je 

mnohem nižší než ve městech. 

Plodiny: rýže, pšenice, cukrovka, brambory, cukrová třtina, soja 

Západ Číny – pastevectví 

 

Města: ŠANGHAJ, PEKING / přes 10 milionů obyvatel/, HONGKONG, 

Makao 

Náboženství: buddhismus 

 

Zajímavosti:  

Čínská kuchyně používá rýži, směsi zeleniny a masa 

Přehrada Tří soutěsek na řece HUANG HE 

Larvy bource morušového byly proneseny v dutých holích poutníků 

 

www.webpark.cz/historie-tibetu/ 

www.chinaembassy.cz/cze/ 

http://www.webpark.cz/historie-tibetu/


 
 

DO ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE 
 

 

JAPONSKO 

Jedna z nejvyspělejších zemí světa. Přestože má nedostatek 

surovin, je schopno konkurence ve všech oblastech výroby. 

Země se potýká s nedostatkem prostoru a přírodními 

katastrofami. 

Postavení Japonska v současném světě 

Vliv USA / kapitál/ 

Nízké náklady na zbrojení 

Rychlá modernizace 

Národní mentalita Japonců / píle, pracovitost, skromnost…./ 

 Největší japonské ostrovy : Honšú, Hokkaido, Kjúšú, Šikoku 

Posvátná hora Japonců – FUJI 

Oceánské proudy, které ovlivňují podnebí těchto ostrovů – 

studený – Oja-šio, teplý Kuro-šio. 

 Japonské megapolis : TOKIO – JOKOHAMA, Osáka-Kobe 

nebo Nagoja. Města jsou propojena rychlovlaky  Shinkanzen 

 

Tradice: japonské zahrady, čajovny, svatyně, chrámy, oděv, 

stolování, bonsaj, ikebana, kuchyně..suši, rýže, sojová 

omáčka, pasta, tradiční pití čaje 

Kimono, samuraj, judo, 



Zajímavosti:  

Olympijské hry v NAGANU 1998 

 

2. sv. válka -Jaderný výbuch – Nagasaki, Hirošima 

Japonské výrobky: Automobily / Mitsibishi, Honda, Toyota / 

Motocykly : Yamaha, Kawasaki… 

Fotoaparáty, kopírovací technika, hodinky, spotřební 

elektronika, sportovní potřeby atd. 

Doporučuji: www.cia.gov/cia 

publikacations/factbook/index.htm 

www.japonsko.tnet.cz/informace.htm/. 

 

Učebnice s. 116 – 117 

Otázky a úkoly / opakování/ 

 
Občanská výchova 
 

 

TOLERANCE K NÁRODNÍM MENŠINÁM  / 77 – 78 / 
 

 

Lidé jsou různí. Nikde nenajdete dvě stejné osoby. Proto je 

ve vzájemných vztazích důležitý vzájemný respekt a 

tolerance. Každá národnostní a etnická skupina má vlastní 

historii, hodnoty, vzory chování a jednání. 

http://www.cia.gov/cia%20publikacations/factbook/index.htm
http://www.cia.gov/cia%20publikacations/factbook/index.htm
http://www.japonsko.tnet.cz/informace.htm/


Základem klidného soužití je dodržování zákonů všemi 

obyvateli České republiky bez vyjímek pro kohokoli. 

 

Pojem 

Tolerance – snášenlivost, schopnost a ochota pochopit 

druhého, vcítit se do jeho problémů 

Intolerance / netolerance/ - opak tolerance/ 

 

Str. Diskriminace – spočívá v omezování, utiskování určitých 

společenských skupin nebo jejich členů tím, že jim jsou 

upírána občanská práva. 

 

Rasismus – nepřátelské projevy, pocity, postoje a chování 

vůči příslušníkům jiné rasy. 

 

Antisemitismus – název pro negativní postoje vůči Židům 

pogromy, fyzická likvidace, nerovnost. 

 

Rozlišujeme tři základní rasy: 

Bílou / europoidní/ 

Černou / negroidní / 

Žlutou / mongoloidní/ 

 

 



Str. 78 

Olympijské kruhy  

Modrý – Evropa, černý – Afrika, červený – Amerika, žlutý -

Asie, zelený – Austrálie 

 


