
Co je třeba umět k závěru roku: 

Matematika – doporučení: Nutno se naučit základní poučky ze sešitu 
s tvrdými deskami + propočítat příklady v sešitě a ROZUMĚT JIM. Nutno 
poslat stránky: 244–251. 

1) Společný násobek a dělitel, řešení slovních úloh. 
2) Zápis konstrukce 
3) Shodnost 
4) Osová souměrnost 
5) Objem a povrch hranolů 
6) Trojúhelník (třídění, střední příčky, těžnice + těžiště, výšky, 

trojúhelníková nerovnost, konstrukce dle vět sss, sus, usu, 
kružnice vepsané a opsané trojúhelníku). 

7) Mnohoúhelníky 
8) Převody jednotek 

 

 

Čj – doporučení: Nutno se naučit poučky ze sešitu s tvrdými deskami + 
znovu si projít cvičení, která jsme dělali společně v sešitě. 

1) Určování základní skladební dvojice. 
2) Příslovečná určení. 
3) Přívlastky. 
4) Předmět. 
5) Rozvinuté, holé a několikanásobné větné členy. 
6) Grafy souvětí a vět jednoduchých. 
7) Mluvnické kategorie sloves + podmiňovací způsob. 
8) Mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen, zájmen a 

číslovek. 
9) Určování slovních druhů. 
10) Druhy zájmen a číslovek. 
11) Čárky ve větách – to, co jsme dělali společně. 

 

Zeměpis – doporučení: Podrobné poznámky z prezentací + přečíst si a 
zkusit si přeříkat či nakreslit. 

1) Společenstva organizmů + Ochrana přírody. 
2) Polární a subpolární kraje. 
3) Mírný pás a Stepi. 
4) Subtropický pás a Úvod do tropů. 
5) 2 roční období a Deštné pralesy. 
6) Hory 
7) Lidé v ohrožení 
8) Kolik je nás na Zemi a Jak se lišíme? Znaky, které ovlivníme a které 

neovlivníme. 
9) Hospodářství + Rostlinná výroba + živočišná výroba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.5.2020 - úterý  
Čas Plán 
8:00  –  8:30 Diskuse: Lidé v ohrožení (str. 68-70) (Miki, Víťa) 
8:30  –  9:00 Diskuse: Kolik je nás na zemi (str.75-79) (Naty, 

Adélka) 
9:00  –  9:30 Těžnice a těžiště (1/1) 
9:30  –  10:00 Výška v trojúhelníku (1/1) 
10:00 – 10:30 Rýsování trojúhelníku dle vět ssu, usu, sss (1/3) 
10:30 – 11:00 Trojúhelníková nerovnost (1/1) 
11:00 – 11:30 Větný rozbor a grafy souvětí (1/4) 
11:30 – 12:30 Obhajoby projektu 3. a 4. téma (Mírný pás 

a Stepi, Subtropy a tropy) - společné 
12:30 – 13:30 Dobrovolná hodina – kdo, co potřebuje   

 

 

20.5.2020 - středa  
Čas Plán 
8:00 – 9:00 Dobrovolná hodina – kdo, co potřebuje   
9:00  –  9:30 Diskuse: Hospodářství (str. 84 – 92) (Kačka, 

Anežka) 
9:30  –  10:00 Rýsování kružnic opsaných a vepsaných (1/2) 
10:00 – 10:30 Mnohoúhelníky – rýsování pravidelných (1/2) 
11:30 – 12:00 Větný rozbor a grafy souvětí (2/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.5.2020 - pondělí  
Čas Plán 
8:00 –   9:00 Dobrovolná hodina – kdo, co potřebuje   
9:00  –  10:00 Test 3. a 4. téma (Mírný pás a Stepi + Subtropy 

a tropy str. 54 - 61) – společné 
10:00  –  10:30 Rýsování trojúhelníků podle vět sss, usu, ssu 

(2/3) 
10:30  –  11:00 Rýsování kružnic opsaných a vepsaných (2/2) 
11:00 – 11:30 Větný rozbor a grafy souvětí (3/4) 
11:30 – 12:30 Obhajoby projektu 5. a 6. téma (2 roční období, 

Deštné pralesy + Hory) - společné 
 

26.5.2020 - úterý  
Čas Plán 
8:00 –   9:00 Dobrovolná hodina – kdo, co potřebuje   
9:00  –  10:00 Test 5. a 6. téma (2 roční období, Deštné 

pralesy + Hory str. 62 - 67) – společné 
10:00  –  10:30 Rýsování trojúhelníků podle vět sss, usu, ssu 

(3/3) 
10:30  –  11:00 Mnohoúhelníky – rýsování pravidelných (2/2) 
11:00 – 11:30 Větný rozbor a grafy souvětí (4/4) 
11:30 – 12:30 Zkušební test z M 

 

27.5.2020 - středa  
Čas Plán 
8:00  –  9:00 Dobrovolná hodina – kdo, co potřebuje   
9:00 – 10:00 Obhajoby projektu 7. a 8. téma (Lidé v ohrožení + 

Jak se lišíme?) - společné 
10:00 – 11:00 Zkušební test z Čj 

 

 

 

 



 

1.6.2020 - pondělí  
Čas Plán 
9:00  –  10:00 Test Matematika – závěrečný 
10:00 – 11:00 Dobrovolná hodina – kdo, co potřebuje   
11:00 – 11:30 Obhajoba 9. téma Hospodářství – společné 

 

2.6.2020 – úterý  
Čas Plán 
8:00 – 9:00 Dobrovolná hodina – kdo, co potřebuje   
9:00  –  10:00 Test 7. a 8. téma (Lidé v ohrožení + Jak se lišíme? 

str. 68 - 79) – společné 
 

3.6.2020 - středa  
Čas Plán 
8:00 – 9:00 Dobrovolná hodina – kdo, co potřebuje   
9:00  –  10:00 Test Český jazyk – závěrečný 

 

8.6.2020 - pondělí  
Čas Plán 
8:00 – 9:00 Dobrovolná hodina – kdo, co potřebuje   
9:00  –  10:00 Test 9. téma Hospodářství (str. 84 – 92) 
10:00 – 12:00 Diskuse nad příštími lety - společné 

  

Od 9.6. vždy pondělí, úterý, středa do 24. 6. 2020 počítejte s hodinami 
od 9:00 do 12:00 – bude ale možnost změny, nikdy by to však nemělo 
přesáhnout napsané časové rozmezí.   


