
7.B 

Český jazyk  
Pracovní sešit str. 37, cvičení 10  - jen b), c). 
Četba knihy, příprava referátu o přečtené knize. 
 
Finanční a ekonomická gramotnost 
Vypracuj ve Wordu krátký referát na téma Inflace – vysvětlení pojmu, příklady. Zašli do 25. 3. 
na mou e-mailovou adresu. 
 
Matematika 
Trojčlenka: způsob výpočtu slovních úloh na přímou a nepřímou úměrnost. Návod - jak na to 
- vysvětlují videa uvedená níže. Vyber si to, které ti nejvíce vyhovuje. Pokus se pomocí 
tohoto postupu vypočítat úlohu v učebnici strana 96/7 a 97/8. Práci mi zašli do 23.3. do 
10:00.  
https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY 
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4 
https://www.youtube.com/watch?v=3OmF_GTyqlI 

Fyzika 
Končíme téma Pohyb a rychlost. Zopakujte si převody jednotek na tomto odkazu: 
https://www.hackmath.net/cz/prevody-jednotek/rychlost 
Další pracovní listy do F budou vkládána do prostředí Teams. Pro práci v Teamsech vám 
příjdou  do vašich mailu přihlašovací údaje či pokyny k přihlášení. Poté bude komunikace on-
line a videovýuka.   

Pracovní výchova, skupina 1 
Začínají práce na zahradě. V rámci zdravé procházky nebo činnosti venku koukněte kolem 
sebe, kde by bylo vhodné co ostříhat a omladit, vy co bydlíte v panelácích cestou na 
procházku nenechte ležet na zemi odpadek, co tam nechal jiný nezodpovědný občan. Dbejte 
o své zdraví.  
 
Anglický jazyk 
- opakování v PS str. 66/2, 67/2 – přítomné časy 
- písemný úkol: MY DAY 

1. přečtěte si zadání v PS str. 66/3  
2. představte si svůj obyčejný den a popište ho (využijte daná slovesa a výrazy a přidejte 

další – třeba sometimes, at 6 o´clock, never, in the morning, meet my friends, go on 
the Internet atd.) 

3. napište alespoň 8 vět 
4. pokud máte možnost, své povídání pošlete na školní e-mail: 

angličtina.scholaviva@gmail.com 
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Volitelný předmět Anglický jazyk – konverzace 
- podívejte se na anglický seriál/film nebo si poslechněte anglická videa/písničky podle 
vlastního výběru 
 
Volitelný předmět Přírodopis 
Vypracuj referát: Hospodářská zvířata podle druhu a užitku – využij pracovní list v sešitě a 
odkazy na Wikipedii. 
 
Tělesná výchova 
Rozvoj tělesné zdatnosti dle možností žáka, BEZ ZÁTĚŽE, víme, známe, s váhou vlastního těla. 
https://www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky/videos/144830986823288/ 
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