
7. B 
Zadání úkolů: 23.-26.3.2020 

Český jazyk 
Průběžně zůstává četba knihy, příprava referátu o přečtené knize. 

 
Český jazyk nápravný 
Pracovní list z učebnice str. 80, cv. 13 – posláno všem e-mailem, prosím o vypracování a 
zaslání zpět do 27. 3. 2020. 
 
Finanční a ekonomická gramotnost 
Dokončete přípravu krátkého referátu ve Wordu na téma Inflace – vysvětlení pojmu, 
příklady. Zašlete do 25. 3. na mou e-mailovou adresu janasajova@seznam.cz  
 
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 
 
Německý jazyk 
Procvičovat slovní zásobu v PS,zkusit vypracovat některá cvičení a opakovací test na str. 49 a 
50. 
 
Zeměpis 
Učebnice str.18-23 – pročíst a krátký zápis. Na str. 24 vypracovat do sešitu opakování 
Jihozápadní Asie. Přiložené zápisy vytisknout a nalepit nebo opsat 
 
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  
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Fyzika 
POZOR. Začínáme nové učivo SVĚTELNÉ JEVY. Zápis látky máte na Teamsech, kdo není ještě 
v týmu prosím info na mail: maresova.stanislava@seznam.cz, domluvíme se, jak si předat 
učivo s novou látkou. 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  
Mechorosty - uč. str. 68-69, přehled učiva a  pracovní list bude 23.3. zaslán emailem, termín 
odevzdání pracovního listu Mechorosty do 27. 3.  
 
Pracovní výchova, skupina 2 
Budeme se věnovat tématu Pěstitelské práce, chovatelství. Na internetu si připomeňte, jaké 
nářadí a pracovní pomůcky se používají při práci na zahradě. 
 
Výtvarná výchova 
Ve škole jsme měli zahájit přípravu na Velikonoce. Pokuste se na internetu najít tip na 
velikonoční výrobek, který byste dokázali vyrobit doma z dostupných materiálů. A pokud 
budete mít chuť, pusťte se do práce. 
 
Tělesná výchova 
Relaxační cvičení 
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