Matematika
Zopakuj si mocniny s přirozeným mocnitelem. Projdi si znovu látku a příklady, které
jsme společně vypracovali do školního sešitu. Také text v učebnici – strana 97 až
98. Vypracuj do školního sešitu cvičení: učebnice 99/ 13 a 14; pracovní sešit 85/18;
86/21 první dva, 85/17 f a i. Vše mi do čtvrtka 19.3. 8 hodin ráno odešli ke kontrole
na můj mail: stoklaskova@zspostrelmov.cz
Český jazyk
Dokončit pracovní listy vlepené do mluvnického sešitu + str. 57 v učebnici
vypracovat.
Anglický jazyk
Nepravidelná slovesa na obálce pracovního sešitu nebo vlepený seznam ve
školním sešitě, postupně učit ta, která používáme. Pracovní sešit str. 46/1 křížovka
– doplňovat třetí tvar slovesa- past participle, seznam je na obálce pracovního
sešitu, tam hledejte vhodná slovesa.
Německý jazyk
NAUČIT SE VŠECHNY FRÁZE V PS-STR.79 A NAUČIT SE JE TAKÉ SPRÁVNĚ
ČÍST.
Fyzika
Dokončujeme Meteorologii – pracovní listy Meteorolgie 1 až 4. V učebnici číst str.
74 – 80. Vybrat dva pracovní list dle svého uvážení a ty vyplněné odevzdat přes
Teams do složky.
Přírodopis
Onemocnění kožní soustavy, učebnice str. 75, přečíst, vypsat si onemocnění do
sešitu.

Vypracovat si otázky a úkoly na str. 75 do sešitu + str. 25 zkusit vyplnit

pracovní sešit, název kapitoly Kůže.
Zeměpis
Zopakovat celou jihovýchodní Evropu str.52-58. PS – str.34-35.
VV
Položte si několik libovolně vybraných předmětů na váš pracovní stůl a zkuste je
nakreslit (stačí tužkou) .
PV/Domácnost

PV – Při vycházce do lesa si všímej dřevin kolem sebe. Jaké dřevo se na co
využívá??

Domácnost – Využijte času, který trávíte s rodinou a pomáhejte

rodičům v kuchyni. Třeba s přípravou vaječné omelety ke snídani.
VZ
Koukni na video o Coronaviru na
odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=P2KW1kud9fg

INF
Děláme úkoly z OfficeAreny – více na www.soutezarena.cz – jsou tam dva úkoly,
jeden do Wordu a druhý do Excelu. Vyplněné poslat na Teams nebo do mailu.

