
Milá Terezo a Simono,

určitě jste nepřehlédli, že v tomto týdnu startuje projekt Google Učebna, kde se na 
vás také velmi těším. (POZVÁKU JSTE OBDRŽELI DO SVÝCH NOVÝCH 
ŠKOLNÍCH E-MAILŮ) Doufám, že se vám všem povede přihlásit, ale pro některé z 
vás může být práce on-line obtížný z důvodu špatného nebo nedostupného připojení. 
Pro tento případ zůstává i stávající způsob zveřejnění na webových stránkách školy a 

svou podporu nadále poskytuji na e-mailu eva.prerostova@zspacejov.cz, 
na telefonu 728 251 248, WahtsAppu i Messengeru.

Bohužel za minulý týden jsem neobdržela žádnou reakci od nikoho z vás. 
Naléhavě vás proto žádám o zpětnou vazbu ve formě alespoň krátké zprávy a to 
nejlépe v naší Google Učebně – KURZ DOUČOVÁNÍ 6. a 7. TŘÍDA!!!

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

Srdečně zdraví Eva Přerostová

Anglický jazyk – opakování slovíček 1B

vyzkoušej si doplnit překlad nových slovíček

seznam vzít hračka

možná každý dlouho

důležitý vlastní peníze

blahopřání slyšet datum

stejný přát si starší

Slovíčka vyplň a pak zkontroluj se svým slovníčkem nebo mi zašli ke kontrole.
Jak jsi byl/a úspěšná?  :-) 

mailto:eva.prerostova@zspacejov.cz


Přehled názvů měsíců v angličtině – lze vytisknout jako taháček :-D

číslo měsíce česky anglicky AN zkratka
1 leden January Jan
2 únor February Feb
3 březen March Mar
4 duben April Apr
5 květen May May
6 červen June nezkracuje se
7 červenec July nezkracuje se
8 srpen August Aug
9 září September Sept
10 říjen October Oct
11 listopad November Nov
12 prosinec December Dec

Český jazyk - zájmena

Nauč se zájmena vyjmenovat (tabulku jsem zmenšila – zase pěkný taháček) a použij při plnění 
cvičení zadaných paní učitelkou

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. 

Literatura

Lassie se vrací – existuje i jako film – proč se nepodívat na celý příběh

https://www.youtube.com/results?search_query=lassie+se+vrac%C3%AD+online



Matematika – součet vnitřních úhlů trojúhelníku

trojúhelníky rovnostranné a rovnoramenné



Fyzika 

Pro výpočet hustoty přikládám vzorečky a i jeden ukázkový příklad, který může určitě pomoc při 
pochopení látky a samostatných výpočtů.

Pokud budete mít s nějakým příkladem problém, 



obraťte se na mě a dáme to společně dohromady!!!



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

určitě jste nepřehlédli, že v tomto týdnu startuje projekt Google Učebna, kde se na 
vás také velmi těším. (POZVÁKU JSTE OBDRŽELI DO SVÝCH NOVÝCH 
ŠKOLNÍCH E-MAILŮ) Doufám, že se vám všem povede přihlásit, ale pro některé z 
vás může být práce on-line obtížný z důvodu špatného nebo nedostupného připojení. 
Pro tento případ zůstává i stávající způsob zveřejnění na webových stránkách školy a 

svou podporu nadále poskytuji na e-mailu eva.prerostova@zspacejov.cz, 
na telefonu 728 251 248, WahtsAppu i Messengeru.

Bohužel za minulý týden jsem neobdržela žádnou reakci od nikoho z vás. 
Naléhavě vás proto žádám o zpětnou vazbu ve formě alespoň krátké zprávy a to 
nejlépe v naší Google Učebně – KURZ DOUČOVÁNÍ 6. a 7. TŘÍDA!!!

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

Srdečně zdraví Eva Přerostová

Anglický jazyk – opakujeme minulý čas nepravidelných sloves

kolik jsi toho už zapomněl/a ??? Pište oba tvary – INFINITIV, MINULÝ ČAS

najít chytat myslet

potkat, setkat se plavat vidět

řídit být jít

učit se kreslit kousat

jezdit ztratit, prohrát zapomenout

Pokud chceš, zašli ke kontrole.

Co se týče gramatiky užívání členů určitých the, neurčitých a/an, nulových 0, ale i some a any, 
najedete docela přehledně na těchto internetových stránkách

http://www.grammar.cz/articles.html

mailto:eva.prerostova@zspacejov.cz
http://www.grammar.cz/articles.html


Český jazyk 
příslovečné určení podmínky, 

vedlejší věta příslovečná podmínková

Přehled typů vedlejších vět

VEDLEJŠÍ VĚTA OTÁZKA NA
VEDLEJŠÍ VĚTU

SPOJOVACÍ VÝRAZY

PODMĚTNÁ Kdo? Co? Kdo, co, že, aby
PŘÍSUDKOVÁ Jaký? Jak, jaký
PŘEDMĚTNÁ Ptáme se 2. – 7. p., 

Koho? Co?
Že, aby, jak

PŘÍVLASTKOVÁ Jaký? Který? Čí? Kdo, který, jenž, že,kde, 
kdy, jak, aby

DOPLŇKOVÁ Jak? Jak, jako
ČASOVÁ Kdy, odkdy, jak 

dlouho,jak často
Jakmile, když, až

MÍSTNÍ Kde, kam, kudy, odkud Kde, kam, kudy
ZPŮSOBOVÁ Jak, jakým způsobem Jak, že, pokud
MĚROVÁ Do jaké míry
PŘÍČINNÁ Proč? Z jaké příčiny Protože, poněvadž, že,

jelikož

ÚČELOVÁ Za jakým účelem Abychom, aby, abyste
PODMÍNKOVÁ Kdy? Za jaké podmínky Konc. –li, jestliže, když, 

kdyby
PŘÍPUSTKOVÁ I když Třebaže, přestože, i kdyby

Literatura – nápověda

Slovo: personifikace
Význam: přenášení vlastností živé bytosti na neživé věci nebo na pojmy

zosobnění, ztělesnění, vtělení

Slovo: metafora

Význam: přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádřen

Matematika – Čtyřúhelníky a rovnoběžníky

https://www.pravopisne.cz/2018/05/pravidla-vedlejsi-veta-pripustkova/
https://www.pravopisne.cz/2018/05/pravidla-vedlejsi-veta-podminkova/
https://www.pravopisne.cz/2018/05/pravidla-vedlejsi-veta-ucelova/
https://www.pravopisne.cz/2018/05/pravidla-vedlejsi-veta-pricinna/
https://www.pravopisne.cz/2018/05/pravidla-vedlejsi-veta-merova/
https://www.pravopisne.cz/2018/05/pravidla-vedlejsi-veta-zpusobova/
https://www.pravopisne.cz/2018/05/pravidla-vedlejsi-veta-mistni/
https://www.pravopisne.cz/2018/05/pravidla-vedlejsi-veta/
https://www.pravopisne.cz/2018/04/pravidla-vedlejsi-veta-doplnkova/
https://www.pravopisne.cz/2018/04/pravidla-vedlejsi-veta-privlastkova/
https://www.pravopisne.cz/2018/04/pravidla-vedlejsi-veta-predmetna/
https://www.pravopisne.cz/2018/04/pravidla-vedlejsi-veta-prisudkova/
https://www.pravopisne.cz/2018/04/pravidla-vedlejsi-veta-podmetna/


OPAKOVÁNÍ – k opakování příkladů s procenty doporučuji pořad ČT z minulého týdne, moc 
pěkné opakování nejen pro deváťáky!!!

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610010/

Fyzika – opakování

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610010/


Archimedův zákon:

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno hydrostatickou vztlakovou silou, která se rovná tíze 
kapaliny tělesem vytlačené.

Pascalův zákon:

Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny vzniká v ní tlak, který je ve všech místech stejný.

Vzorce:

- tlak vyvolaný vnější silou

p = F : S p – tlak Pa

F – síla N

S – obsah m²

- hydrostatický tlak

ph = h . ƍ . g h – hloubka m

ƍ – hustota kg/m³

g – gravitační konstanta

- hydrostatická tlaková síla

F = S . h . ƍ . g

- vztlaková síla

Fvz = Vt . ƍk . g Vt – objem ponořeného tělesa m³

ƍk – hustota kapaliny 
kg/m³

- hydraulická zařízení

přenášení tlaku v kapalinách

p1 = p2

F1/S1 = F2/S2

- dráha, čas, rychlost

s = v . t s – dráha m km

v = s : t v – rychlost m/s km/h

t = s : v t – čas s h

převod jednotek rychlosti

m/s            .3,6 km/h km/h :3,6 m/s


	Slovo: metafora

