
Milá Terezo a Simono,

děkuji, že jste přihlášené do mého on-line doučování a posílám materiály pro tento 
kratší týden. Věřím, že vám pomohou s Vaší školní přípravou.

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

Vaším úkolem pro tento týden je, opět mi krátce odpovědět na mé otázky a 
zaslat krátký komentář, jak Vám samostudium doma jde.

Přeji krásný týden a jsem tu pro Vás Eva Přerostová

Anglický jazyk – měsíce

vyzkoušej si 

únor srpen říjen

prosinec březen leden

červenec září duben

listopad květen červen

Slovíčka vyplň a pak zkontroluj podle tabulky níže.
Jak jsi byl/a úspěšná?  :-) 

mailto:eva.prerostova@zspacejov.cz


Měsíce
  
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 - skloňování

Skloňování

1) Osobní

JÁ, TY, ON, ONA, ONO

Já Ty On Ona Ono
1. pád já ty on ona ono

2. pád mě, mne tebe, tě
jeho/něho, 
ho

jí/ní jeho/něho, ho

jej/něj jej/něj

3. pád mi, mně tobě, ti
jemu/němu, 
mu

jí/ní jemu/němu, mu

4. pád mě, mne tebe, tě
jeho/něho, 
ho

ji/ni je/ně, ho

jej/něj jej/něj
5. pád - ty - - -
6. pád o mně o tobě o něm o ní o něm
7. pád mnou tebou jím/ním jí/ní jím/ním



MY, VY, ONI, ONY, ONA, SE

My Vy Oni Ony Ona Se
1. pád my vy oni ony ona -

ony 
(neživ.)

2. pád nás vás jich/nich jich/nich jich/nich sebe
3. pád nám vám jim/nim jim/nim jim/nim sobě/si
4. pád nás vás je/ně je/ně je/ně sebe/se
5. pád - vy - - - -
6. pád o nás o vás o nich o nich o nich o sobě
7. pád námi vámi jimi/nimi jimi/nimi jimi/nimi sebou

Skloňování dalších zájmen přehledně na:
http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php

Matematika – opakování

http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php


POZOR

Jednoduché opakování. Stačí pouze správně doplnit do vzorečků. Důležité je sledovat, zda máme 
vypočítat obvod nebo obsah obrazce a dávat pozor, zda máme všechny rozměry ve stejných 
jednotkách. (níže ještě přikládám převodníky)

Pokud máme vypočítat obvod obdélníku a známe přitom jeho obsah a délku jedné strany, počínáme 
si následovně:

příklad:

Obsah obdélníku ABCD je 10 m². Jeho strana b= 2 cm. Vypočítak obvod tohoto obdélníku.

S =  10 m²

b = 2 cm

a = ?

o = ?

S = a . b o = 2 (a + b)

to znamená že o = 2 (5 + 2)

a = S : b o = 20 m

a = 10 : 2

a = 5 m



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,

děkuji, že jste přihlášeni do mého on-line doučování a posílám materiály pro tento 
kratší týden. Věřím, že vám pomohou s Vaší školní přípravou.

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

Vaším úkolem pro tento týden je, opět mi krátce odpovědět na mé otázky a 
zaslat krátký komentář, jak Vám samostudium doma jde.

Přeji krásný týden a jsem tu pro Vás Eva Přerostová

Anglický jazyk – opakování 4.lekce

jídelní lístek Promiňte. jestli

Ještě něco? brambor nalít

lžíce zelenina máslo

druh zdravý hrášek

rýže zelí plátek

Pokud chceš, zašli ke kontrole.

Nejdůležitější gramatikou 4. lekce bylo užívání členů. Přikládám videa, kde je vše pěkně shrnuto a 
vysvětleno a především, je dobré slyšet angličtinu. Nestačí jen se učit slovíčka :-)

Souhrnné video pro používání čelnů a/an a the na:
https://www.youtube.com/watch?v=EFlNpbJs-1g

Souhrnné video pro použití some/any
https://www.youtube.com/watch?v=iBZZQo-rX8M

mailto:eva.prerostova@zspacejov.cz
https://www.youtube.com/watch?v=iBZZQo-rX8M
https://www.youtube.com/watch?v=EFlNpbJs-1g


Český jazyk

Vedlejší věta příslovečná přípustková vyjadřuje příslovečné určení přípustky
věty hlavní. Připouští tedy, že děj věty hlavní neprobíhá úplně čistě a bez

problémů – děje se něco, co je se situací v hlavní větě v rozporu.

Přestože už dva měsíce chodím běhat,VVpřibrala jsem.VH – Běháním se má obvykle 
hubnout, ale tady tomu tak není.

Petr se ožení s Karlou,VH i když ji nemá rád.VV – Petr se bude ženit, očekává se tedy, 
že má svou drahou polovičku rád. Nějak se ale stalo, že nemá.

Ačkoli je mi z kopru na zvracení,VV uvařila jsem ti koprovou omáčku.VH – Někdo, 
komu se hnusí kopr, by neměl mít důvod vařit koprovou omáčku.

Jak vedlejší větu přípustkovou poznáme?
Vedlejší větu přípustkovou využíváme, když se něčemu podivujeme (například tomu nehubnutí), 
připouštíme nějaký často neočekávaný fakt (například to, že nemáme rádi svou partnerku) anebo 
když chceme vyjádřit, co všechno jsme museli obětovat, abychom provedli tu hlavní činnost 
(například překonat odpor a uvařit neoblíbené jídlo). Ptáme se následovně: I přes co? Navzdory 
čemu? I v jakém případě? Větu vedlejší k větě hlavní připojujeme spojkami třebaže, i kdyby, ač,
ačkoli, i když a přestože. V jednoduché větě se přípustka vyjadřuje spojením podstatného jména a 
předložky – nejčastěji můžeme narazit na navzdory.

OPAKOVÁNÍ – psaní velkých písmen
Tato látka nás všechny v letošním roce dost potrápila. Doporučuji pořad ČT Škola doma.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610007/

Sloh – osnova

Pan učitel Cihlář po Vás chce napsat sloh. Vím, jakou potíž míváte z tvorbou osnovy, proto opět 
připomínám, jak má vypadat.

Příklad:
Osnova pracovního postupu při smažení řízků.
1) Úvod: Řízek
2) Stať: a) krájení masa

b) obalování
c) smažení

3) Závěr: Ochutnávání

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610007/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-predlozky/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/podstatna-jmena/


Matematika – opakování

Kdo ještě neviděl, krásně vysvětlena práce s procenty v pořadu České televize v pořadu Škola 
doma, vysíláno 16. 4. - doporučuji

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

Procenta: poznávání
Pro dobré ovládnutí procent se hodí vybudovat si základní intuici o tom, co procenta znamenají a 
jak odpovídají jednotlivé hodnoty grafickému znázornění. Pro některé často se vyskytující hodnoty 
se hodí zapamatovat si význam zpaměti:

10 % = jedna desetina
20 % = jedna pětina
25 % = jedna čtvrtina
33 % = jedna třetina
50 % = jedna polovina
75 % = tři čtvrtiny
80 % = čtyři pětiny = celek bez jedné pětiny
90 % = devět desetin = celek bez jedné desetin

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


Fyzika – opakování

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
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