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PŘÍRODOPIS 

Podmínky života 

Stále opakujeme známé – přečti učebnice strana 83 -90  

Opiš do sešitu shrnutí strana 90 + potom napiš světlo a teplo a vypracuj úkol str 83 

           Nadpis světlo a organismy a vypracuj úkol číslo 3 str 84 

           Nadpisy teplo a organismy, vzduch ( úkol str 85, úkoly str. 86 ) 

           Nadpis voda vypracuj úkol číslo 2str 88 a poslední úkol ze strany 89 

            Nadpis minerální látky + vypracuj úkoly číslo 1,2 str. 90  

ČESKÝ  JAZYK 

PRÁCE S TEXTEM 

1. Přečti si text, doplň do něho chybějící písmena a interpunkci. Pak si prostuduj tabulku pod 

textem.  

První přímé prezidentské volby. 

V roce 2013 se konal__  historicky první přímé prezidentské volby. Přímá volba znamená že 

občané __eské __epubliky si zvolil__ svého kandidáta rovnou kand__dát tudíž nebyl zvolen poslanci 

__arlamentu __eské __epubliky. Prezident se vol__ na funkční období pěti let a může jím b__t zvolen 

občan starší čtyřiceti let. Tatáž osoba může být zvolena prezidentem pouze dvakrát.  

O jménech prezidentských kandidátů se spekulovalo již několik měsíců některé kandidáty 

navrhla politická strana ale některé politické osobnosti politickou příslušnost neuváděl__. O pozici 

prezidenta republiky us__lovalo dvacet uchazečů. Jeden kandidát svou kandidaturu stáhl a 23. 

listopadu 2012 __inisterstvo __nitra oznámilo že deseti uchazečům registraci pro nesplnění 

podmínek zamítlo. Celkem voliči tedy vybíral__ z devíti platných kand__dátů. První kolo 

prezidentských voleb se konalo v pátek a sobotu 11. a 12. ledna protože ani jeden kandidát nezískal 

více než padesát procent hlasů b__lo vyhlášeno  druhé kolo prezidentských voleb o dva týdny 

později, 25. a 26. ledna 2013.  

Kandidát Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 



Český statistický úřad zveřejnil tabulku která of__ciálně prezentuje výsledky prvních 

prezidentských voleb. Tabulka dále uvádí počet hlasů pro jednotlivé kandidáty v prvním i druhém 

kole.   

2. Rozhodni, které tvrzení je pravdivé a které ne. 

 

a) V České republice se před rokem 2013 prezident nevolil. 

b) Prezidentské období trvá vždy stejně dlouho. 

c) Prezidentem se může stát pouze osoba starší osmnácti let. 

d) Občané České republiky vybírali celkem z dvaceti kandidátů. 

e) Občané zvolili svého prezidenta hned v prvním kole. 

 

 
3. Najdi v textu nebo v tabulce níže odpověď na otázky: 

 

a) Z kolika kandidátů mohli čeští voliči vybírat? 

b) Který kandidát vyhrál první kolo prezidentské volby? 

c) Kolik kandidátů postoupilo do druhého kola? Uveď jejich jména. 

d) Co bylo důvodem druhého kola prezidentské volby?  

 

4. Dokážeš vysvětlit následující vysokoškolské tituly? Pokud ne, zjisti to, např. na internetu. 
a) MUDr.     b) JUDr. 

c) Ing.     d) Prof. 

e) CSc.  

 

 
5. Na základě informací v tabulce spočítej následující informace: 

 

a) Kolik občanů se účastnilo první přímé prezidentské volby? 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Roithová Zuzana MUDr. KDU-ČSL 255 045 4,95 X X 

2 Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP 841 437 16,35 X X 

3 Bobošíková Jana Ing. SBB 123 171 2,39 X X 

4 Fischerová Taťana KH 166 211 3,23 X X 

5 Sobotka Přemysl MUDr. ODS 126 846 2,46 X X 

6 Zeman Miloš Ing. SPOZ 1 245 848 24,21 2 717 405 54,80 

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP 351 916 6,84 X X 

8 Dienstbier Jiří ČSSD 829 297 16,12 X X 

9 Schwarzenberg Karel TOP 09 1 204 195 23,40 2 241 171 45,19 



b) Které prezidentské volby se účastnilo více občanů – první nebo druhé? Spočítej rozdíl. 

c) Kolik hlasů činil rozdíl mezi druhým a třetím místem v první kandidátské volbě. 

d) S kolika procentním náskokem vyhrál Ing. Miloš Zeman první prezidentskou volbu nad 

druhým umístěným? 

e) O kolik hlasů zvítězil Ing. Miloš Zeman nad druhým kandidátem Karlem 

Schwarzenbergem v druhé prezidentské volbě? 

f) Kolik procent chybělo Ing. Miloši Zemanovi, aby vyhrál prezidentské volby hned v prvním 

kole? 

MATEMATIKA   

    Goniometrické funkce 
Slovo goniometrie pochází z řečtiny a znamená měření úhlů, trigon se pak překládá 
jako trojúhelník. Známe čtyři základní goniometrické funkce – sinus, cosinus, tangens 
a kotangens. 
Přestože goniometrické funkce můžeme nějakým způsobem používat u jakéhokoliv 
trojúhelníku, často pracujeme pouze s pravoúhlým trojúhelníkem. Pravoúhlý 
trojúhelník je takový trojúhelník, který má jeden úhel pravý, tj. o velikosti 90 stupňů. 
Vypadá například takto: 

Pravoúhlý trojúhelník 

Pravoúhlý trojúhelník má speciálně pojmenované strany. Nejdelší strana se nachází 
naproti pravého úhlu a říká se jí přepona (modrá strana na obrázku). Dvěma kratším 
stranám se říká odvěsny (červené strany). 

FUNKCE SINUS 

Všechny goniometrické funkce nám ukazují vztah mezi nějakým úhlem v trojúhelníku 
a poměrem délek dvou stran. Zpravidla se pak nejedná o pravý úhel, ale o ty 
zbývající dva. Vstupem do goniometrické funkce je tak velikost úhlu. Výstupem je 
poměr nějakých dvou stran. Jednotlivé funkce se liší podle toho, s jakými stranami 
pracují. 
Funkce sinus pracuje s protilehlou odvěsnou a přeponou. Co je přilehlá a protilehlá 
odvěsna vzhledem k danému úhlu ukazuje následující obrázek. 

https://matematika.cz/pravouhly-trojuhelnik
https://matematika.cz/pomery


Trojúhelník s vyznačenými 
odvěsnami 

Na obrázku pracujeme s úhlem beta, tedy s úhlem u vrcholu B. Černá strana je 

přepona, na ní se nic nemění. Červeně zvýrazněná strana c je přilehlá odvěsna, 

protože přiléhá k úhlu beta. Modře zvýrazněná strana b je protilehlá odvěsna, 

protože je naproti úhlu beta. Důležité je, že tyto pojmy vztahují vždy k úhlu. Pokud se 
budeme dívat na obrázek z pohledu úhlu gama, dostaneme tento výsledek: 

Trojúhelník s jiným vyznačeným úhlem 

Funkce sinus  

Sinus úhlu se rovná poměru délky protilehlé odvěsny ku délce přepony.  

 



Trojúhelník s vyznačeným úhlem beta 

Délky stran trojúhelníku jsou: |a| = 5, |b| = 3 a |c| = 4.  

Protilehlá odvěsna k úhlu beta je strana b. 

Přepona je strana a.  

Vypočítáme podíl b/a, tedy 3/5, což je 0, 6.  

Sinus úhlu beta se tak rovná 0,6.  

Úhel beta má velikost 36°52´. Tuto velikost najdete buď na kalkulačce nebo 

v tabulkách. 
Tyto výpočty jsou dobré v případě, když znáte jeden úhel a délku jedné strany a 
potřebujete dopočítat zbývající strany. 
 
Příklad: 
 

 

Zadání příkladu: dopočítejte délku přepony 

 

Pozor – přepona v tomto trojúhelníku je strana b(leží proti pravému úhlu). 

Jako první si napíšeme, co vlastně víme.  
Známe úhel alfa.  
Víme, že sinus tohoto úhlu je rovný poměru protilehlé odvěsně (což je strana a) ku 
přeponě (strana b).  
 

Zapsáno matematicky: sin(α) =                    sin =  

 

Z tabulek zjistím, že     sin 30° =  , tj. 0,5 

 

Dosadíme: sin(30°) =  

                               

                         0,5 =  

| 

Strana b má délku šest. 
 



 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Tenglerová ) 

Easy German 336 What´s your dream holiday?  

https://www.youtube.com/watch?v=ffQ0THOm6ek 

 Hört gut zu und beantwortet die Fragen: 

 tenglerova.perina@seznam.cz  

1. Wie war das Wetter in Berlin?  

2. Wohin würdest du am liebsten fahren?/ Kam bys jel(a) z těch možností ty? 

 3. Wer fährt jedes Jahr nach Italien? Die elegante Frau mit dem grünen Hut oder die zwei jungen 

Männer mit dem hellbraunen Hund  

 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Novotná ) 

Präteritum 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4terit

um/Prateritum_fv605621au 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Hellerová ) 

 opakování – PL - préteritum - (1.příloha - název souboru) 

NĚMECKÝ  JAZYK (p.uč. Veselková ) 

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=S5mC7ezvZsM&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=38 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum  – opakovat si celý seznam 

sloves) 

3. ONLINE TEST  

-test má deset otázek, test vám to i vyhodnotí 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019031302-test-zvratna-zajmena 

-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby během vyplňování testu 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Přečti si text v učebnici na str. 92, prostuduj cv. 3a)  vypracuj 3b) na str. 94 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Dans vos livres sur la page n. 13 faites l´excercise 4a,b,c- Pozor zopakujte si, jak tvoříme 
zápor v passé composé 

https://www.youtube.com/watch?v=ffQ0THOm6ek
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4teritum/Prateritum_fv605621au
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4teritum/Prateritum_fv605621au
https://www.youtube.com/watch?v=S5mC7ezvZsM&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=S5mC7ezvZsM&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=38
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2019031302-test-zvratna-zajmena
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky


Na s. 100-102 v učebnici jsou vyčasovaná nepravidelná slovesa + vzory I. a II. slovesné třídy, 
sledujte poslední sloupec a zopakujte si tvary těchto sloves v passé composé u sloves, která 
známe.  
 

ZEMĚPIS 

1. Závěr tématu životní prostředí: OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY (str.80-82) 

    Hledáme definici národního parku: Co je správně? 

   a)   NP je rozsáhlejší území, kde je chráněný pouze určitý druh organismu. 

   b)   NP je rozsáhlejší chráněné území, kde je ochrana přírody nadřazená nad ostatní  

         činností. 

   c)   NP je rozsáhlejší chráněné území, kde jsou převážně ekosystémy nezměněné   

         činností lidí. 

         Výsledek zjistíme na   https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park 

                                                 …….a hned víme že c) je správně…….. 

2. U nás v ČR jsou 4 národní parky: KRNAP, ŠUMAVSKÝ NP, NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, NP PODYJÍ 

3. Ve světě je jich velmi mnoho, dnes nás zajímá nejstarší národní park 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-zalozen-prvni-narodni-park-na-

svete-yellowstone-1-brezen-1872-153307   a zapisujeme poznatky: 

První národní park na světě se jmenuje ……………………. Byl založený v roce …… 

A nachází se v USA. Upřesni lokalitu. …………………….  

Co v překladu znamená název parku?.......................................... 

Čím je toto území jedinečné? …………………………………………………………………  

Původními obyvateli tohoto území byli ………………… a později běloši, kteří o něm mluvili jako 

 „o území ohně a síry.“ Proč? ………………………………………..                   

Dříve ohrožovalo krajinu pytláctví a dnes vědci mluví o jiném nebezpečí. 

Víš o jakém? ………………………………………………………………. 

Kaldera je geologický výraz pro ………………, která je pod územím celého národního parku. Má 

rozlohu asi jako hlavní město Japonska ……………… 

Žije zde 60 druhů savců například ……………………………………………………..…… 

Z třídy ptáků se zde vyskytuje i zástupce, který je symbolem USA ……………………….. 

4. Můžeme navštívit některé NP v různých světadílech: Afrika, Austrálie, Asie, Amerika, Evropa 

     https://www.youtube.com/watch?v=ejvffI8tSEg   - Serengeti 

     https://www.youtube.com/watch?v=061RwjShBnE - Uluru 

     https://www.youtube.com/watch?v=BHqNWkkMzI0 - Komodo 

     https://www.youtube.com/watch?v=2U1DC-lSUfw  - Grand Canyon 

     https://www.youtube.com/watch?v=oqPDEJw0Mpo - Lemmenjok 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-zalozen-prvni-narodni-park-na-svete-yellowstone-1-brezen-1872-153307
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-zalozen-prvni-narodni-park-na-svete-yellowstone-1-brezen-1872-153307
https://www.youtube.com/watch?v=ejvffI8tSEg
https://www.youtube.com/watch?v=061RwjShBnE
https://www.youtube.com/watch?v=BHqNWkkMzI0
https://www.youtube.com/watch?v=2U1DC-lSUfw
https://www.youtube.com/watch?v=oqPDEJw0Mpo


    

 

 

 

 

CHEMIE 

Léčiva 
Pročíst str. 55 podívat se na : https://www.youtube.com/watch?v=6SzXdSdiiog 
a písemně celými větami odpovědět na otázky + zapsat příklady skupin léčiv 

1.     Co je lék, co obsahuje 
2.     5 „S“ 
3.     Formy léků 
4.     Původ léků 
5.     Historie léčiv 
6.     Co jsou léčivé přípravky 
7.     Jaké je nebezpečí při užívání léků 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6SzXdSdiiog

