
7.B 
Zadání úkolů:20.-24.4.2020 

 
Český jazyk 
Mluvnice - pracovní sešit str. 45, cvičení 10 a), b) (někteří už máte), dále cvičení 11 – shoda 
přísudku s podmětem.  
Komunikace a sloh – charakteristika – pracovní sešit str. 53, cvičení 1.  
Kdo může, prosím obojí zaslat ke kontrole do 27. 4. 2020. 
Procvičování větných členů - https://www.umimecesky.cz/rozbory#kc171 
Průběžně zůstává četba knihy, příprava referátu o přečtené knize – prosím zaslat. 
Konzultace na telefonu číslo 602 496 124, e-mail janasajova@seznam.cz, Skype individuálně 
po předchozí dohodě. 
 
Český jazyk nápravný 
Pracovní list na prohloubení znalosti přísloví, základních větných členů – posláno všem         
e-mailem, vloženo na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 27. 4. 2020. 
 
Matematika 
Skype vyučování (po až čt). Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí zúčastnit platí: Čtyřúhelníky. 
Zopakuj si - jak na to - učebnice, žlutě zvýrazněné části textu na straně 101, 103, 105 a 106. 
Video opora: Khan Academy, viz. níže. Vypracuj úlohy: učebnice 104 / 4 a,b + 5, 7, 9, 
pracovní sešit 118/11, 119/12, učebnice 107/17. Na závěr vyplň tento kvíz: 
https://kahoot.it/challenge/02509192?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-
07d7880a1bee_1587310628274 (po kliknutí na tento odkaz vyplň své jméno a kvíz se ti 
spustí, měj po ruce kalkulačku). Vše mi odešli ke kontrole nejpozději v pondělí 27. 4. do 
12:00. 
https://www.youtube.com/watch?v=s1mXDueDMbw 
https://www.youtube.com/watch?v=IIuE282benM 
 
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. 
 
Anglický jazyk 
- opakujte si v Quizletu nebo ve svých pracovních materiálech: 
1.slovíčka Life Stages 
2.10 nepravidelných sloves 
3.otázku a zápor v minulém čase s did a didn't 
- čtěte a pracujte s textem: My New Home (pracovní list ke stažení najdete na stránkách) 
- rozšiřte si slovní zásobu na téma Family 
1.stáhněte si na stránkách pracovní list s přehledem slovíček  
2.procvičujte si v Quizletu 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 7. B. Pracovní listy rovněž dostanete v e-mailu. 
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Zadaný úkol pošlete na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp. 
 
Německý jazyk 
Vyrobte si kartičky na slovíčka 5. Lekce – na 1 kartičku napište německý výraz, na druhou 
český výraz.Procvičujte slovní zásobu vytvářením dvojic. 
Můžete si vytvořit kartičky i na slovíčka z předešlých lekcí.Možná v červnu nebo v září 
budeme hodně opakovat. Mějte pěkné dny. 
 
Zeměpis 
Zasílám další pracovní listy, které vypracujete, nalepíte do sešitu. Počítejte s tím, že budu 
vyžadovat odevzdání sešitů v červnu a budu hodnotit snahu. 
 
Dějepis  
 Habsburkové – učebnice str. 128-135, 
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=stredovek-
svetove-dejiny 
 
Přírodopis 
Učivo: List, učebnice str. 79-81 
Úkol: Pracovní list Kořen, stonek, list, termín odevzdání: 24. 4. 
Zpracované učivo List a PL bude zaslán emailem + vložen do složky PŘ v M Teams. 
 
Fyzika 
SVĚTELNÉ JEVY – v Teamsech je druhá část zápisu látky. Přečti si ji a s pomocí ní udělej 
v pracovním sešitu str. 51 a druhou část online cvičení 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3923. 
Protože jen velmi málo z vás dodalo foto výsledků první části online cvičení a výpočtů, 
posílejte i v tomto týdnu. U otázek, kde je potřeba výpočet, zašlete foto výpočtů na papíru. 
Foto posílejte do chatu v Teamsu nebo do Messengeru, abych vám mohla hned odepsat a 
popsat postup výpočtů.  
Pro opakovaní naučeného máte v Teamsech pracovní list č. 2 – otevřít v Malování a vyplnit, 
vložit poté do své složky (nemusíte tisknout).   
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. 
 
Volitelný předmět SVP – přírodopis 
Hrnkové rostliny, podmínky pěstování, klíčení rostlin, rozmnožování rostlin, využij také videa 
na YouTube https://cs.wikipedia.org/wiki/Pokojov%C3%A1_rostlina 
 
Hudební výchova  
Český big beat - https://lukinc.estranky.cz/clanky/beat/v-ceske-republice.html 
 
Pracovní výchova, skupina 1 
Propojíme učivo z F s pracovní činností. Vezměte si ven před dům s sebou metr, hodinky a 
křídu. Návod na činnost najdete zde: https://jdeteven.cz/games/cz/badani-ve-stinu 
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Pošlete mi foto, jak vám práce dopadla. Měřte aspoň ve 3 časových intervalech (doporučuji 
dopoledne, v pravé poledne a odpoledne). 
 
Pracovní výchova, skupina 2 
Příprava pokrmů – najděte na internetu inspiraci – tip na zdravý jarní pokrm připravený ze 
základních surovin, bez využití polotovarů. Pokud budete mít chuť a možnosti, vyzkoušejte 
doma. Dejte mi vědět, jak to dopadlo.  
 
Výtvarná výchova 
Průběžný úkol - téma Malujeme v přírodě – malujeme probouzející se přírodu. Volná 
technika, zaměření na detail. 
 
Tělesná výchova  
Tento týden si každý sám, podle svých zájmů, vyberte sport nebo cvičení, kterému se chcete 
věnovat. Na konci týdne mi pošlete na email petrapolaskova111@gmail.com odkaz nebo 
seznam sportovních aktivit. Budu se těšit. I práce ���� je tělesná aktivita. Řadu domácích prací 
zvládnete. Nezapomínejte a dbejte na osobní bezpečnost při práci i při sportování.    
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