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Matematika 
Zopakujte si Základní poznatky o úhlu, učebnice: s. 58, 59, PS s.63, 64 
https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U 
(H.B. rýsovací úlohy neprovádí, pouze teorii základy základů) 
Nová látka: Přenášení úhlů, učebnice s. 60,61, PS 65. 
Test na desetinná čísla – odeslat do 25.3. na email: petrapolaskova111@gmail.com 
15,2 + 36,8  24,7 – 8,9  
15,2 * 36,8  24,7 * 8,9 
Dělte na dvě desetinná místa. Podíl potom zaokrouhlete na desetina: 
50: 8  5,4: 5  13,5: 0,9 9,64: 5,2 
 
Tělesná výchova 
Rozvoj tělesné zdatnosti dle možností žáka, BEZ ZÁTĚŽE, víme, známe, s váhou vlastního těla. 
https://www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky/videos/144830986823288/ 
 
Anglický jazyk 
- opakujte si slovní zásobu – slovesa, zvířata, mláďata 
- práce s textem MEERKATS 
1. znovu si přečtěte text o surikatách Meerkats – uč. str. 25/7 
2. cvičení T/F str. 25/6b – podívejte se na 8 vět nad textem a označte je jako pravdivé (T – 
true) nebo nepravdivé (F – false); odpovědi nepište do učebnice 
3. pokud máte možnost, své odpovědi pošlete na školní e-mail: 
angličtina.scholaviva@gmail.com 
 
Dějepis 
 učebnice str.83- 84 přečíst nahlas Řecko-perské války, odpovědět si na otázky za článkem 
str.84. Do sešitu napsat nadpis Řecko-perské války a opsat zelený rámeček str. 84. 
 
Zeměpis  
učebnice str. 9 zopakujte si „Vlastnosti vrstev zemského tělesa“ 1. Zemská kůra 2. Zemský 
plášť 3. Zemské jádro. Str. 10 přečíst LITOSFÉRA. Do sešitu opište rámeček. 
 
Etická výchova 
Zadání úkolu z minulého týdne podle možností buď naskenujte, nebo ofoťte a zašlete na můj 
e-mail.  
Do sešitu si napíšete nadpis Ekologie. Dále budete pracovat se zápisem, který vám přijde na 
e-mail. Celý list Ochrana přírody si přečtete, co je vyznačeno žlutě, opíšete do sešitu jako 
zápis pod nadpis Ekologie. Poté si na www.youtube.cz najdete video Voda nezkreslená věda 
V (trvá 11,31 minut). Po zhlédnutí do sešitu odpovíte na otázku, co znečišťuje vodu (najdete 
ve videu) a nakreslíte schéma koloběhu vody: obrázek krajiny a 4 základní části koloběhu: 
srážky, odtok, výpar a vsak (stopněte si video v čase 2,30 minuty a můžete kreslit podle 
videa). 
Ofotíte nebo naskenujete a pošlete na můj e-mail. Máte na to týden. 
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Finanční a ekonomická gramotnost 
Reklamu z minulé hodiny opět ofoťte nebo skenujte a pošlete mi na e-mail. 
Do sešitu nadpis Měna a dále pracujete s textem, který vám přijde na e-mail. Přečtěte si text 
Měna a do sešitu pod nadpis Měna vypíšete žlutě zvýrazněné věty. A pokračujete se zápisem 
Kurzovní lístek. Dostanete ještě přílohu kurzovní lístek2, můžete vytisknout, pokud ne, 
ponechte v e-mailu, příště s ním budete pracovat. Nehoňte se, FaEg máte 1x týdně. 
 
Český jazyk – literatura 
Nezapomeňte na četbu na referát. Kdo z vás již začal číst, pošlete mi název knihy a autora. 
V čítance pokračujte v četbě úryvků z tématu Za dobrodružstvím. Dočtěte si Zubry z knihy 
Lovci mamutů na straně 76. Procvičujte hlasité čtení. 
 
Český jazyk nápravný 
V e-mailu posílám další pracovní list na vyjmenovaná slova. Uložte na plochu, vyplňte a 
odešlete zpět. 
 
Český jazyk 
Zopakujte si pravidla shody přísudku s podmětem – ve školním sešitě nebo učebnici str. 65 a 
doplňte y/i do pracovního listu Shoda, který dostanete e-mailem. Vyřešené opět posílejte 
zpátky. 
 
Fyzika 
Zopakuj si na jakém principu pracuje teploměr - přečti si v učebnici text Jak pracuje teploměr 
- strana 47 až 48 až po odstavec začínající slovy “Na obrázku 35”. Podívej se na krátké video 
https://www.youtube.com/watch?v=ovkbmGySoTw&t=64s . Poté si v učebnici přečti text v 
barevném pruhu na okrajích stránky - strana 45 a 46. Napiš mi, jaké druhy teplotních stupnic 
rozeznáváme. A také zjisti teplotu vzduchu ve tvém pokojíčku. U této otázky nezapomeň k 
číselnému údaji uvést správnou jednotku i formu jejího zápisu, jak bylo ukázáno ve videu. 
Svoji odpověď mi odešli nejpozději v pondělí 23.3. do 10:00.  
 
Informatika 
Napiš mi krátký dopis Jak se ti daří zvládat výuku přes počítač. Můžeš navrhnout co udělat 
jinak, aby tě to více bavilo. Nebo poslat odkaz na zajímavé video týkající se probírané látky 
(fyzika nebo informatika). Termín pátek 27.3. do 10:00. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=ovkbmGySoTw&t=64s

