
Milá Terezo a Simono,

přestože se stále nemůžeme společně setkávat ve školních lavicích, je nutné 
pokračovat v našem společném úsilí v hodinách doučování. Nezasílám vám k 
samostudiu žádné další úkoly. Vycházím z látky, kterou vám zasílají vyučující a 
připojuji další možnosti jak si látku procvičit a porozumět jí.
Mojí hlavní snahou je, abychom společně zvládli probírané učivo a já získala přehled 
o tom, co vám jde nebo co dělá problémy. To je možné jen v případě, že se mnou 
budete komunikovat. Prosím kontaktujte mě nejpozději do pátku 17. 4. na mém e-

mailu eva.prerostova@zspacejov.cz, na WhatsApp, na mém telefonu 728 
251 248 nebo nejlépe na mém Facebookovém Messengeru Eva Přerostová, kde 
vytvoříme studijní skupinu pro rychlý kontakt a pomoc.

Moc se těším na zprávy od vás a naší společnou práci.

Srdečně zdraví Eva Přerostová

Anglický jazyk – opakování slovíček 1A

vyzkoušej si doplnit překlad slovíček

jít pěšky večer oblíbený

po špatně (každo)denní

stát se život správně

shromáždění cvičit odejít z domova

panelák, činžák večer správný, opravit

Slovíčka vyplň a pak zkontroluj se svým slovníčkem nebo mi zašli ke kontrole.
Jak jsi byl/a úspěšná?  :-) Podle výsledku zjistíš, kolik času opakování slovíček máš ještě věnovat.

mailto:eva.prerostova@zspacejov.cz


Český jazyk - zájmena

Paní učitelka vám posílala poznámky, ale já ještě připojuji jeden přehled. Možná pomůže jako 
takový malý tahák :-))

Zájmena dělíme podle významu a funkce na:

• Zájmena osobní zastupují jména osob/zvířat (např. já, on, vy) nebo názvy věcí (např. 

ono). Pozor, patří sem i zvratné se/si (např. smál se). Příklady: já, ty, on, ona, ono, my, vy, 
oni, ony, ona, se. 

• Zájmena přivlastňovací určují, že někomu něco patří (např. MŮJ pes, JEHO taška). 

Příklady: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj. 

• Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. TOHLE 

auto, TA židle). Příklady: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám. 

• Zájmena tázací se používají v otázkách pro zjištění nějaké informace (např. KDO to 

byl? CO chtěl?). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí. 

• Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují

JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. 

• Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu. Vznikají přidáním 

přípon a předpon k zájmenům tázacím (např. To mohl udělat KDOKOLI. Mumlal COSI pod 
vousy.). Příklady: někdo, leckdo, ledakdo, málokdo, kdosi, kdokoli, každý všechen... (Místo 
„kdo“ v uvedených zájmenech se může objevit kterékoli z tázacích zájmen. Vzniknou pak 
tedy složeniny jako: kterýkoli, ledaco, čísi...). 

• Zájmena záporná vyjadřují, že daná osoba, věc, zvíře nebo děj neexistuje (např. 

NIKDO nepřišel. NIC neviděl.). Příklady: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný. 

Procvičování formou hry na: https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy

https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy


Matematika – osová souměrnost, osově souměrné útvary

Osová souměrnost není těžká látka, když se nám jí povede pochopit. Mě osobně přijde vlastně
i zábavná, protože mám ráda rýsování. 

Osová souměrnost je dána přímkou o a přiřazuje každému bodu X mimo osu takový bod X′, 
že přímka o je osou úsečky XX′. Jinými slovy: obraz má od osy stejnou vzdálenost jako 
původní bod a spojnice bodů je kolmá na osu. 

Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti.

Útvar označujeme za osově souměrný, pokud je v nějaké osové souměrnosti obrazem sebe sama. 
Osu této souměrnosti pak nazýváme osou útvaru. Obrázek uvádí příklady útvarů osově souměrných 
(zelené, s vyznačenými osami souměrnosti) i těch nesouměrných (červené):

 

Další příklady:

• Úsečka je osově souměrná a má v rovině jedinou osu souměrnosti (kolmici v jejím středu). 

• Rovnoramenný trojúhelník je osově souměrný. 

• Trojúhelník, který není rovnoramenný, není osově souměrný. 



• Všechny pravidelné mnohoúhelníky jsou osově souměrné. Počet os souměrnosti je roven 

počtu vrcholů mnohoúhelníku. 
• Kruh je osově souměrný a má nekonečně mnoho os souměrnosti. 

Fyzika – vodiče a izolanty

Jaký je rozdíl mezi vodičem a izolantem? Vodiče jsou materiály které dobře vedou elektrický 
proud. Jsou to různé dráty, kabely nebo třeba železné tyče. Oproti tomu izolátory elektrický 
proud nevedou vůbec. Mezi ně patří dřevěné věci, umělá hmota, guma nebo látky. Izolanty 
nás chrání před vodiči. Je tomu tak například u kabelu od vysavače nebo u rukojeti 
šroubováku. Jedno bez druhého by nemohlo správně fungovat. Proto lidé potřebují i vodiče i 
izolátory. 

Prezentace pana učitele je moc pěkná, ale samozřejmě, že mě se to lehko říká, když látku již 
znám. Při jakýchkoliv otázkách jsem k dispozici!!! 



Milá Adélo, Karolíno, Natálko,
milý Lukáši a Pavle,

přestože se stále nemůžeme společně setkávat ve školních lavicích, je nutné 
pokračovat v našem společném úsilí v hodinách doučování. Nezasílám vám k 
samostudiu žádné další úkoly. Vycházím z látky, kterou vám zasílají vyučující a 
připojuji další možnosti jak si látku procvičit a porozumět jí.
Mojí hlavní snahou je, abychom společně zvládli probírané učivo a já získala přehled 
o tom, co vám jde nebo co dělá problémy. To je možné jen v případě, že se mnou 
budete komunikovat. Prosím kontaktujte mě nejpozději do pátku 17. 4. na mém e-

mailu eva.prerostova@zspacejov.cz, na WhatsApp, na mém telefonu 728 
251 248 nebo nejlépe na mém Facebookovém Messengeru Eva Přerostová, kde 
vytvoříme studijní skupinu pro rychlý kontakt a pomoc.

Moc se těším na zprávy od vás a naší společnou práci.

Srdečně zdraví Eva Přerostová

Anglický jazyk – opakování slovíček 4D

vyzkoušej si doplnit překlad slovíček

omáčka škrabka smíchat

rozpustit, roztavit trouba smažit

posypat hrášek miska

podávat vařit recept

strouhat stupeň ocet

Slovíčka vyplň a pak zkontroluj se svým slovníčkem nebo mi zašli ke kontrole.
Jak jsi byl/a úspěšná?  :-) Podle výsledku zjistíš, kolik času opakování slovíček máš ještě věnovat.

mailto:eva.prerostova@zspacejov.cz


Až budete pro paní učitelku psát oblíbený recept, doporučuji aby jste použili slovíčka, která se učíte
v této lekci a drželi se stylu, kterým je psán recept ve vaší učebnici. Určitě bude tak váš recept 
napsán správně s minimem chyb.

Český jazyk – větné členy
Větné rozbory nejsou jednoduchá látka a učit se jí doma je velice obtížné. Momentálně probíráte 
příslovečná určení. Na internetu jsem pro vás našla přehlednou tabulku. Věřím, že vám pomůže 
látku pochopit.

Příslovečné určení
• Latinsky adverbiale; 

• příslovečné určení je jeden z rozvíjejících větných členů; 

• označuje vnější okolnosti dějů; 

• závisí jen na slovesu, přídavném jménu nebo příslovci; 

• příslovečné určení rozlišujeme na holé (přijdou večer), rozvitý 

(přijdou zítra večer) a několikanásobný (běží rychle a nebojácně). 
• na příslovečné určení se ptáme: 

Příslovečné určení Otázky na PU Příklad

PUM (místa) kde, kam, odkud, kudy Pracuji doma.

PUČ (času)
kdy, odkdy, dokdy, jak 
dlouho, jak často

Včera jsem zaspal.

PUZ (způsobu) Vlastního způsobu jak, jakým způsobem Krásně tančí.

Míry kolik, do jaké míry
Lístek na vlak stál pět 
korun.

Společenství spolu, s čím, bez čeho Cestoval s rodiči.



Prostředku čím, čí pomocí Letěl letadlem.

POP (příčiny)
V užším slova 
smyslu

proč
Kvůli sestře se odstěhoval 
na venkov.

Účelu za jakým účelem
Užíval motorové pily ke 
kácení stromů.

Podmínky za jaké podmínky Udělám to při dobré vůli.
 Přípustky i v kterém případě Kouřil přes zákaz.

 Závislost příslovečného určení

a) Na slovese

Auto přejelo přes cestu.

b) Na přídavném jménu

Foukal velmi studený vichr.

c) Na příslovci

Chlapec dopadl velmi pěkně.

 

 

Další příklady příslovečných určení
 Dědeček pracoval doma.

Růže rozkvetou vždy na zahradě.

http://vetnecleny.cz/wp-content/uploads/2014/12/Screenshot-2015-02-19-16.43.39.png


Sportovci se připravují odpovědně na závody.

Matematika – konstrukce trojúhelníku

minulý a tento týden se učíte konstrukci trojúhelníku, posílám shrnutí důležitých bodů při 
konstrukci:

1) podle věty SSS – známe velikosti všech tří stran trojúhelníku

2) podle věty SUS – známe velikost dvou stran trojúhelníku a úhlu který vzájemně svírají

3) podle věty USU – známe velikost jedné strany a dvou úhlů trojúhelníku k této straně přilehlých

postup každé konstrukce: a) uděláme zápis - ZADÁNÍ
b) provedeme náčrtek – ROZBOR - velmi důležitý!!! 



c) zapíšeme ZÁPIS KONSTRUKCE
d) provedeme samotnou KONSTRUKCI trojúhelníku

Přikládám příklady kompletních konstrukcí

Konstrukce trojúhelníku podle věty sss

Zadání : 
Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže 
jeho strana

a = 4cm
b = 3cm
c = 5cm 

1. Rozbor

Náčrtek
Zadané prvky označíme červeně 

Podmínky řešitelnosti
Aby bylo možno trojúhelník ABC sestrojit, musí platit tzv. trojúhelníková nerovnost.

V každém trojúhelníku je součet délek libovolných dvou stran větší než délka třetí strany.

Platí tedy tři nerovnosti : a + b > c 
a + c > b 
b + c > a 

Pro náš ABC : 4 + 3 > 5 
4 + 5 > 3 
3 + 5 > 4 

Trojúhelník ABC všechny tyto nerovnosti splňuje, lze jej tedy sestrojit.

Musíme vždy ověřovat všechny tři nerovnosti? Pomůže vám náčrtek v Cabri.

2. Zápis konstrukce 3. Konstrukce 

Konstrukce trojúhelníku podle věty sus

http://it.pedf.cuni.cz/~proch/cab/tner.fig


Zadání : 
Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže 
délka strany

a = 6cm
c = 4cm 

a velikost úhlu  = 25° 
1. Rozbor

Náčrtek
Zadané prvky označíme červeně 

Podmínky řešitelnosti
Aby bylo možno trojúhelník ABC sestrojit, musí platit : 

Všechny úhly trojúhelníka jsou konvexní (menší než 180°)

Toto ověříme pro trojúhelník ABC = 25° < 180° , trojúhelník ABC lze sestrojit. 

2. Zápis konstrukce 3. Konstrukce 

Konstrukce trojúhelníku podle věty usu

Zadání : 
Sestrojte pravoúhlý trojúhelník ABC s 
pravým úhlem u vrcholu B jestliže c = 4,5cm 

 = 25° 
1. Rozbor

Náčrtek
Zadané prvky označíme červeně 



Podmínky řešitelnosti
Aby bylo možno trojúhelník ABC sestrojit, musí paltit : 

Součet dvou úhlů trojúhelníka je menší než 180°

Toto ověříme pro trojúhelník ABC = 25° + 90 ° = 115° < 180° , trojúhelník ABC lze sestrojit. 

2. Zápis konstrukce 3. Konstrukce 

 

Fyzika – potápění, vznášení a plování 

stejnorodého tělesa v kapalině

Prezentace pana učitele je moc pěkná. Pokud budete mít jakékoliv problémy s plněním úkolů 
v pracovní listu nebo HM, neváhejte mě kontaktovat. Při jakýchkoliv otázkách jsem k 
dispozici!!! 
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