
7.A 
Zadání úkolů: 27.-30.4.2020 

 
Matematika 
Skype vyučování (po až st). Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí zúčastnit platí: Rovnoběžník. 
Pondělí - zopakuj si vlastnosti - učebnice, strana 108 žlutý text a vypočítej úlohy 108/3, 4 a, b, 
5 a, 8. Úterý - prostuduj si v učebnici žlutě zvýrazněný text na staně 109 a narýsuj úlohy 
109/11 b, c + řešený příklad č. 1. Středa - opět žlutě zvýrazněný text na straně 110 dole a 
111. Vypočítej úlohy 110/17, 111/18 a v pracovním sešitě 121/8. Video opora: Khan 
Academy, viz. níže. Na závěr vyplň tento kvíz: 
https://kahoot.it/challenge/07395350?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-
07d7880a1bee_1587918730579 (po kliknutí na tento odkaz vyplň své jméno - NE přezdívku 
a kvíz se ti spustí, měj po ruce kalkulačku). Vypracované úlohy mi odešli ke kontrole 
nejpozději v pondělí 4. 5. do 10:00. 
https://www.youtube.com/watch?v=2mKRYZDimCY 
https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo 
 
Anglický jazyk 
- procvičujte si slovní zásobu na téma Family 
1. trénujte slovíčka Family v Quizletu online 
2. vypracujte pracovní list My Family – přečtěte si text a doplňte slovíčka, která najdete v 
tabulce pod textem; slovíčka, která neznáte, si zvýrazněte a přeložte (pracovní list najdete ve 
svém e-mailu nebo ke stažení online ve formátu PDF) 
- procvičujte si minulý čas 
1. trénujte nepravidelná slovesa v Quizletu online 
2. poslechněte si video a vypracujte pracovní list s úkoly (pracovní list najdete ve svém e-
mailu nebo ke stažení online) 
Zadané úkoly posílejte na e-mail anglictina.scholaviva@gmail.com nebo na WhatsApp. 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 7. A.  
 
Český jazyk 
Doplňte si chybějící cvičení v PS a opakujte si. 
 
Německý jazyk 
Stále procvičujte s kartičkami slovíčka 5. Lekce, snažte se je správně číst. 
 
Zeměpis 
Zasílám poslední pracovní listy z Asie,vypracovat, nalepit do sešitu. 
 
Finanční a ekonomická gramotnost 
Finanční plánování, finanční produkty na trhu 
Čeká nás doplňování učiva z minulého roku. Své poznatky pozvednete ���� na vyšší úroveň. 
Spojíme do celku jednotlivé pojmy, které se prolínají a ovlivňují. Učební materiály odešlu na 
vaše emaily. 



Při tvorbě rozpočtu, při finančním plánování, je třeba znát pojmy: 

CASHFLOW – plánování časového okamžiku příjmů a výdajů, časová návaznost (mzda 15.den 
v měsíci, placení 20. den v měsíci, rezerva!), 

RIZIKA, KRIZOVÉ SITUACE – ztráta zaměstnání, příjmu, pracovní neschopnost, rozvod, úraz, 
smrt atd. 

ELIMINOVÁNÍ RIZIK – pojistné produkty, 

PŘÍJMY – aktivní, pasivní, nahodilé (nemá místo v rozpočtu), 

VÝDAJE – zbytné a nezbytné výdaje, pravidelné a nepravidelné výdaje, Mezi výdaje řadíme i 
částku, kterou si dáváme stranou tak, aby se vytvořila REZERVA pro případ nečekaného 
nezbytného výdaje. 

PŘEBYTKY = volné peníze – máme možnost spotřebovat = pasiva nebo investovat na časy 
budoucí = aktiva. 

INFLACE – „Ach, to je smutné, kus výnosu mého slupne.“  

Finanční a ekonomická gramotnost, M. Skořepa, E. Skořepová, Scientia, ČNB, 2008. 

Inflace je zvýšení všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém 
období (zvýšení cen všeho zboží, za své peníze si pořídíte méně produktů). 

Fyzika 
SVĚTELNÉ JEVY – v Teamsech je třetí část zápisu látky, tentokrát o ODRAZU a ROZPTYLU 
světla. Přečti si ji a s pomocí ní udělej v pracovním sešitu str. 52. 
Protože minulé téma o STÍNU bylo náročnější, zopakuj si naučené v online testech. 
Nezapomeň poslat printscreen nebo foto výsledků na chat do Teamsu nebo na Messenger či 
uložit jako obrázek do své složky.  
 
Zatmění Slunce a Měsíce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3924 
 
Slunce a Měsíc: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3926 
 
Fáze Měsíce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3925 
 
Výsledky pracovního sešitu  pro ty, kdo nebudou na online výuce ve středu od 13:30, budou 
na konci týdne v Teamsech ve složce.  
 
Přírodopis 
Učivo: Květ, učebnice str.82-84 - přečíst a prohlédnout si obrázky. 
Pro lepší názornost vám zašlu na vaše e-maily prezentaci Květ.  
Úkol - online procvičování: 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3924
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3926
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3925


Botanika: https://kahoot.it/challenge/05707638?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1587932183355 (procvičování na tomto odkaze, napiš tvoje jméno + třídu a 
kvíz se  spustí; v případě, že by byl třeba pro spuštění PIN: 05707638). Pošli mi výsledek 
tvého snažení. 
 
Zpracované učivo Květ - zasláno e-mailem+nahráno do složky v M Teams. 
 
Dějepis 
Doplňte si chybějící cvičení v PS a opakujte si. 
 
Pracovní výchova, skupina 1 
DODĚLÁVEJTE za pěkného počasí: 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). 
 
Tělesná výchova 
Měsíc duben je měsícem bezpečnosti. Letos už po několikáté si zopakujte bezpečné chování 
v dopravě. Dbejte vždy osobní bezpečnosti, ať jste chodec nebo cyklista.  
 
https://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/ 
 
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/soubory/rodic/Letak_BESIP_tisk.pdf 
 
Komu chybí škola a testy, může vyřešit dopravní test. Kdo mi pošle na email, zašlu správné odpovědi. 
Příští týden zveřejním správné výsledky zde. 
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/testy/2016-testy-dv/test-1.pdf  
 
Děkuji za Vaše emaily, vypracuji statistiku ����Vašich aktivit. Pokud jste ještě neposlali krátký 
popis aktivit, učiňte tak nyní. Můžete poslat i zajímavý odkaz, podělíme se. Můj tip Asper 
Šumperk trénuje po síti, live stream, pro naše borce. Připomínám posilujeme vždy bez 
zátěže,  https://www.facebook.com/aspersumperk/ . Taneční nápad pro ostatní ����. Jde o 
starou písničku, moc stará a choreografie je možná pro malé děti, ale zkusme si hrát jako 
malé děti. Potrénujte, pro odreagování https://www.youtube.com/watch?v=lzDQJT3F_80. 
Čeká nás prodloužený víkend.  V pátek máme všichni volno. Přeji Vám Všem prázdninovou 
pohodu. 
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