
7.A 
Zadání úkolů:20.-24.4.2020 

 

Český jazyk 
 Větná skladba – druhy vedlejších vět- Pracovní sešit s. 38 - 42 
nová videa na ČT - https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/cj-a-literatura?stupen=2-stupen-
zs&tema=skladba 
 
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 
Sociální dávky  
Stát v době, kdy si člověk nemůže sám zajistit příjem k žití, jeho příjem je velmi nízký, o svůj 
příjem přišel nebo se stala mimořádná událost, nemoc, občanům ČR pomáhá formou 
sociálních dávek. „Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“ Zdroj: 
https://www.mpsv.cz/statni-socialni-podpora . Podívejte se a prostudujte jaké dávky státní 
sociální podpory existují a k jakému účelu se vyplácí.  

V mimořádných situacích může vláda rozhodnout o mimořádných dávkách. V minulých 
letech to byly povodně, nezaměstnanost, kompenzace zemědělcům aj. Za úkol jste měli 
sledovat dění kolem mimořádných dávek kvůli pandemii Covid-19. 

https://www.idoklad.cz/blog/covid-19-dotace-uvery-osetrovne-jina-ekonomicka-pomoc-pro-
zivnostniky-podnikatele . Informace se velmi často mění. I v odkazu, který je starý pár dní 
najdete údaje (změna výše procent), které už dnes neplatí. 

Závěr: Už jsme se učili a víme, že příjmy státu jsou téměř všechny z daní. Jeden z mnoha 
výdajů jsou sociální dávky. Mohlo by se zdát, že nám dávky někdo dává ����. Dávky stát 
vyplácí z peněz, které vybere na daních, z peněž nás všech. Dávky nesmí být zneužívány a 
nadužívány.  

Dějepis  
Habsburkové – učebnice str. 128-135, 
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=stredovek-
svetove-dejiny 
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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. A. Pracovní listy rovněž dostanete v e-mailu. 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. 
 
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. 
 
Zeměpis 
Zasílám další pracovní listy, které vypracujete, nalepíte do sešitu. Počítejte s tím, že budu 
vyžadovat odevzdání sešitů v červnu a budu hodnotit snahu. 
 
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.  
 
Volitelný předmět Anglický jazyk – konverzace 
- podívejte se na anglický seriál / film nebo si poslechněte anglická videa / písničky podle 
vlastního výběru 
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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 
 
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.    
 
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 
Pošlete mi foto, jak vám práce dopadla. Měřte aspoň ve 3 časových intervalech (doporučuji 
dopoledne, v pravé poledne a odpoledne). 

Pracovní výchova, skupina 2 
Využijte pěkného počasí a pomáhejte s úklidem na zahradě či zahrádce. Pokud tu možnost 
nemáte, stačí uklidit nepořádek kolem paneláku. 
 
Výtvarná výchova 
Téma:  "Já a můj svět" nebo "Obrázek pro seniory" 
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