
7. A 
Zadání úkolů: 23.-26.3.2020 

 
Anglický jazyk 
- dokončete písemný úkol My Day podle předchozího zadání 
- zopakujte si sloveso HAVE TO podle tabulky ve školním sešitě 
- vypracujte cvičení v PS str. 63/5 – ke každému obrázku napište 2 věty, co kdo musí a 
nemusí dělat 
 
Anglický jazyk – konverzace 
- podívejte se na anglický seriál/film nebo si poslechněte anglická videa/písničky podle 
vlastního výběru 
 
Matematika  
Skype vyučování - každý den dle zaslaného rozvrhu. Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí 
zúčastnit platí úkoly uvedené níže. Trojčlenka: procvičování. Návod - jak na to - vysvětlují 
videa na konci odstavce. Vyber si to, které ti nejvíce vyhovuje. Pokus se pomocí tohoto 
postupu vypočítat úlohy v pracovním sešitě. Doporučené rozvržení práce: pondělí 111/ 1 až 
3, úterý 111/ 4 a 5, středa 111/ 6 a 112/7. Práci mi zašli  souhrnně  nejpozději ve čtvrtek 26. 
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 
POZOR. Začínáme nové učivo SVĚTELNÉ JEVY. Zápis látky máte na Teamsech – je zde 
přihlášená celá třída. V pracovním sešitu vyplňte stránky 46 a 47, právě s novým zápisem 
látky. Když bude potřeba, hledejte i na internetu.  Na konci týdne vám v Teamsech zobrazím 
správná řešení pro kontrolu. Kontrola pracovního sešitu z minulého týdne (pohyb str. 10 a 
11) už je vložena, podívejte se a opravte si. Přikládám i dva jednoduché pracovní listy a odkaz 
na video k tématu Světelné jevy, to je pro ty, co toho mají málo a chce se jim pracovat  
 

Přírodopis 
Botanika, pletiva - uč str. 66-67, přehled učiva zaslán emailem nebo nahrán do složky Př v 
aplikaci  Microsoft Teams 
Mechorosty - uč. str. 68-69, přehled učiva a  pracovní list bude 23.3. zaslán  emailem nebo 
nahrán do složky Př v aplikaci  Microsoft Teams, termín odevzdání pracovního listu 
Mechorosty do 27. 3.  
 
Německý jazyk 
Procvičovat slovní zásobu v PS,zkusit vypracovat některá cvičení a opakovací test na str. 49 a 
50. 
 
Zeměpis 

https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
https://www.youtube.com/watch?v=3OmF_GTyqlI


Učebnice str.18-23 – pročíst a krátký zápis. Na str. 24 vypracovat do sešitu opakování 
Jihozápadní Asie. Přiložené zápisy vytisknout a nalepit nebo opsat. 
Tělesná výchova 
Relaxační cvičení 
 
Finanční a ekonomická gramotnost 
Firmy 
„Firmy narážejí na omezení, z nichž nejvýznamnější jsou tři, která tvoří trojúhelník 
projektového řízení. Nemůžeme změnit jednu stranu trojúhelníka, aniž by to neovlivnilo 
zbývající dvě strany.  
Čas – nejobtížněji kontrolovaný.  
Náklady – závratně rostou, je-li čas důležitý nade vše. 
Rozsah – čeho všeho má firma podle očekávání dosáhnout. 
Žonglování s těmito třemi faktory není snadné. Cynikové říkají: „Vyberte si dvě z možností: 
dobře, rychle, nebo levně.“ 
(Management, Edward Russel-Walling, Slovart Praha 2012) 
 
Tvorba ceny je velmi zjednodušeně součet všech nákladů a zisk (učivo 6. ročníku, pohádka o              
pekaři). Letos se seznámíme s tvorbou ceny z pohledu makroekonomie. Nové pojmy nabídka 
a poptávka, trh. 
https://www.youtube.com/watch?v=EHZv-M-9P0A&t=138s 
 
Pracovní výchova, skupina 2 
Máte doma pokojové rostliny? Pomáhejte o ně pečovat. V této době se přesazují a množí.  
Podívejte se na video – Dávám zakořenit pokojovky na tomto odkaze. 
https://www.youtube.com/watch?v=iYWvUWVRA04&t=8s 
 
Výtvarná výchova 
Téma: Velikonoce - namaluj  obrázek nebo vyrob nějakou velikonoční dekoraci, třeba 
vystřihni a vybarvi vajíčko, záleží na tvoji fantazii a zručnosti 
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