
7.B 
Zadání úkolů: 14.-17.4.2020 

 
Český jazyk 
Pracovní sešit str. 44, cvičení 8, 9 – pravopis koncovek přídavných jmen. Kdo může, prosím 
zaslat ke kontrole do 19. 4. 2020 (e-mail, Teams). 
Procvičování přísudku - https://www.skolasnadhledem.cz/game/42,  
https://www.skolasnadhledem.cz/game/43  
Průběžně zůstává četba knihy, příprava referátu o přečtené knize. 
Konzultace na telefonu číslo 602 496 124, e-mail janasajova@seznam, Skype individuálně po 
předchozí dohodě. 
 
Český jazyk nápravný 
Pracovní list na opakování větných členů – posláno všem e-mailem, vloženo na Teams, 
prosím o vypracování a zaslání zpět do 19. 4. 2020. 
 
Matematika 
Skype vyučování (út až čt). Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí zúčastnit platí: Čtyřúhelníky. 
Návod - jak na to - učebnice, žlutě zvýrazněné části textu na straně 101, 103, 105 a 106. 
Video opora: Khan Academy, viz. níže. Vypracuj úlohy z pracovního sešitu: 113/1 a 2, 114/4 a 
5, 115/12, 116/13, 14 a 118/8. Vše mi odešli ke kontrole nejpozději v pondělí 20. 4. do 10:00. 
https://www.youtube.com/watch?v=s1mXDueDMbw 
https://www.youtube.com/watch?v=IIuE282benM 
 
 
Anglický jazyk 
- trénujte slovíčka Life Stages (Quizlet online, cvičení online) 
- procvičujte si nepravidelná slovesa (podle seznamu a v Quizletu online) 
- zopakujte si otázku a zápor v minulém čase s did a didn't a procvičujte si v Quizletu online 
(seznam vět najdete také na stránkách) 
- vypracujte cvičení v PS str. 68/3 
- opakování: pracujte online v programu www.alfbook.cz – na našich stránkách si 
prostudujte, jak se do programu přihlásit (univerzální kód: ucimesedoma) a vyberte Project 3 
Unit 1A, B My life 
Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp. 
Pokud si v Quizletu vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s vyhodnocením, můžete printscreen 
nebo fotku poslat také. 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 7. B. 
 
Německý  jazyk 
Dodělejte si zadané úkoly z minulého týdne. Opakujte si slovní zásobu z předešlých lekcí. 
 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/42
https://www.skolasnadhledem.cz/game/43
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http://www.alfbook.cz/
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Zeměpis  
Dodělejte si pracovní listy z minulého týdne. 
 
Přírodopis 
Učivo:  Stonek, uč. str. 77-78 
Úkol: učebnice str. 76, vypracovat Otázky a úkoly,odpovědi mi zašli emailem nebo ulož do 
složky v M Teams; termín odevzdání do:17.4. 
Zpracované učivo bude zasláno  emailem a nahráno do složky PŘ v M Teams: 14.4. 
 
Dějepis 
Turecká expanze – učebnice str. 126-127, 
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=stredovek-
svetove-dejiny 
 

Fyzika 
SVĚTELNÉ JEVY –Měsíc, Slunce – fáze a úkazy. Doplň pracovní sešit str. 50, koukni na video 
Slunci: https://www.youtube.com/watch?v=nQStS_7uLhI a 
https://www.youtube.com/watch?v=NGlKM9k7g38 
 
Zkus sám vypracovat cvičení https://www.skolasnadhledem.cz/game/3923 jen první 
polovinu. Musíš se vrátit zpět k učivu o pohybu, přesněji rychlosti a s její pomocí počítat. 
Výsledky mi pošli jak fotku na Messenger nebo do chatu v Teamsu a pobavíme se o řešení a 
výpočtech. Kdo nebude vůbec vědět, zavoláme si v úterý nebo ve středu a vyřešíme společně 
přes videohovor.  
 Výsledky pracovního sešitu budou na konci týdne v Teamsech ve složce.  
Těm, co nejsem zatím v Teamsech, posílám vše na jejich mail, vyzvedněte si poštu. 

Finanční a ekonomická gramotnost 
Průběžný úkol - v dubnu se budeme zabývat daněmi a veřejným rozpočtem. Prozkoumejte 
na internetu, jaké mimořádné dávky a příspěvky pro občany (podnikatele) stát v dnešní 
nelehké době nabízí. 
 
Pracovní výchova, skupina 2 
Průběžný úkol - téma Pěstitelské práce, chovatelství. Pokud Vám to okolnosti dovolí, 
vyzkoušejte v domácích podmínkách rychlení řeřichy seté, návod najděte na internetu, 
případně mohu zaslat.   
 
Výtvarná výchova 
Téma Malujeme v přírodě – malujeme probouzející se přírodu. Volná technika, zaměření na 
detail. 
 
Hudební výchova 
 Český big beat - https://lukinc.estranky.cz/clanky/beat/v-ceske-republice.html 
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Tělesná výchova  
Školku znáte z hodin, místo házení o stěnu, vyhazujte do výšky nad sebe. Kdo nemá míč, 
jakékoliv velikosti, může nahradit libovolných bezpečným předmětem. Doporučuji a znáte 
z hodin stočené ponožky do klubíčka ����. Pro cvičení si najděte bezpečný prostor. 
https://www.hra.cz/hra/skolka-s-micem 
 
Lehký trénink volejbalu ����, koho omrzela školka s míčem  
https://www.denik.cz/ostatni_sport/video-volejbal-pinkani-toaletak-byvaly-reprezentant-
jiri-popelka-20200408.html?fbclid=IwAR239hU1sVCOI4Or9QvbzsH4Yt_b6Dqz37J-
6qoJDSEG5L5ZAZjzMhwP4gQ 
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