
7. A 
Zadání úkolů: 30.3.-3.4.2020 

 
Anglický jazyk 
- naučte se slovíčka Life Stages v QUIZLETu online nebo podle přehledu (ke stažení zde) 
-  MINULÝ ČAS – minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves 
1.zopakujte si pravidla minulého času na stránkách (přehled ke stažení zde); na stránkách 
najdete ke stažení také seznam nepravidelných sloves, podle kterého můžete pracovat 
2.procvičujte si online na stránkách Project 3 (Unit 1, cvičení 1-2) 
3.vypracujte v PS str. 65/6 – doplňte slovesa v minulém čase (pravidelná slovesa přibírají 
koncovku -ed/-d, nepravidelná doplňujete ve 2. tvaru – druhý sloupec v seznamu 
nepravidelných sloves) 
Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp. 
 
Matematika 
Skype vyučování - každý den dle zaslaného rozvrhu. Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí 
zúčastnit platí: Měřítko mapy. Návod - jak na to - vysvětlují videa na konci odstavce. Vyber si 
autora, který ti nejvíce vyhovuje. Pokus se pomocí tohoto postupu vypočítat úlohy zadané 
zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WQ68DNLND8B2L7U2-ZXA/. Práci mi zašli nejpozději 
ve čtvrtek 2. 4. do 10:00.  
matematikaCZ 
https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM 
Tomáš Chadaba 
https://www.youtube.com/watch?v=wfWYFAudmM8 
Jan Polák 
https://www.youtube.com/watch?v=oiMhWgEkPEk 
https://www.youtube.com/watch?v=gt_ly1eDd8Q 
 

Finanční a ekonomická gramotnost 
Veřejné finance a daně 
https://www.youtube.com/watch?v=gq3G2ch5M4k 
 
Tělesná výchova 
Protahovací cvičení celého těla. Znovu připomínám cvičíme jen s váhou svého těla, bez 
zátěže. Posilování se zátěží může být pro mladý organismus bez dohledu nevhodné, může 
dojít k přetížení nebo úrazu.  
V dnešní době cvičte v režimu, na který jste zvyklý, ať si nepřivodíte zdravotní komplikace.  
Vyberte si vám příjemnou variantu cvičení, poslední cvičení pozdrav slunci, znáte z hodin 
tělesné výchovy. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn8jm9R0XPE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jJjrrEXZ94I&t=545s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY 
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Přírodopis 
Učivo:  Kapraďorosty: plavuně, přesličky, kapradiny, uč. str. 70-73 
Úkol: Pracovní list Kapraďorosty, termín odevzdání do:2.4.2020 
Zpracované učivo s PL  zasláno  emailem a nahráno do složky PŘ v M Teams 

Zeměpis 
Zdravím všechny sedmáky. Učiva v zeměpisu je hodně, ale my to vyřešíme tím, že vám budu 
zasílat pracovní listy, které si  podle možností vytisknete, vypracujete a nalepíte do sešitu. 
Kdo nemá tiskárnu, tak do sešitu napíše název prac. listu a pod něj k číslu cvičení odpovědi. 
Pracujte podle učebnice a Googlu. Mějte se hezky a všem nám držím palce.  
 
Německý jazyk 
Stále platí učit se slovíčka 5. lekce a čtení textu na straně 50, cv. 8(i překlad).Ocením snahu za 
vypracování některých cvičení. 
Snažte si opakovat slovíčka i z předešlých lekcí. 
 
Fyzika 
Probíráme nové učivo SVĚTELNÉ JEVY. Zápis látky máte na Teamsech – je zde přihlášená celá 
třída. V pracovním sešitu vyplňte stránku 48, právě s novým zápisem látky, když bude 
potřeba, hledejte na internet nebo pište do chatu, povykládáme si o tom.  Na konci týdne 
vám v Teamsech zobrazím správná řešení pro kontrolu. Kontrola pracovního sešitu 
z minulého týdne (pohyb str. 46 a 47) už je vložena, podívejte se a opravte si. Přikládám i dva 
jednoduché pracovní listy a odkaz na 2 videa k tématu Světelné jevy, tentokrát jako doplněk 
učiva pro všechny.  
 
Elektromagnetické spektrum - https://www.youtube.com/watch?v=gaFKAQVA8Ak 

Co je vlastně světlo? - https://www.youtube.com/watch?v=FEWVnjbLI9o 

Pracovní výchova,skupina 1 
Na jaře nás čeká všude úklid. Začnete u sebe, nejlépe v pokojíku a rovnou ve skříni. Všechny 
svetry a bundy dejte prát, protřiďte co je vám malé a nebudete nosit, odneste to do 
sběrných nádob. Nezapomeňte na obuv. Očistit a nakrémovat.  
 
Pracovní výchova, skupina 2 
30.3. 
Velikonoce jsou za dveřmi. Koncem týdne si dejte naklíčit velikonoční osení, můžete se 
inspirovat na https://www.youtube.com/watch?v=n_dvNsWlQCQ   
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