
7.B 
Zadání úkolů: 6.-8.4.2020 

Velikonoční prázdniny: 9.-10.4.2020 
 

Český jazyk 
Pracovní sešit str. 44, cvičení 6, 7. Kdo může, prosím zaslat ke kontrole do 10. 4. 2020           
(e-mail, Teams). 
Průběžně zůstává četba knihy, příprava referátu o přečtené knize. 
 
Český jazyk nápravný 
Pracovní list  na opakování podmětu, přísudku a přívlastku – posláno všem e-mailem, 
vloženo na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 10. 4. 2020. 
 
Finanční a ekonomická gramotnost 
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. 
 
Matematika 
Skype vyučování - každý den dle zaslaného rozvrhu. Pro ty, kdo se nemohou či nechtějí 
zúčastnit platí: Opakování trojčlenky. Návod - jak na to - vysvětlují videa na konci odstavce. 
Vyber si autora, který ti nejvíce vyhovuje. Pokus se pomocí tohoto postupu vypočítat: 
učebnice strana 96, úloha 3 - 4, 6 - 7, strana 97, úloha 9 - 13. Práci mi zašli nejpozději v úterý 
14. 4. do 10:00. 
Isibalo - https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY 
matematikaCZ - https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4 
Tomáš Chabada - https://www.youtube.com/watch?v=3OmF_GTyqlI  
 
Anglický jazyk 
- procvičujte si slovíčka Life Stages podle přehledu, v Quizletu online nebo cvičení online 
(přiřazujte obrázky a fráze) 
- MINULÝ ČAS – nepravidelná slovesa 
1.zopakujte si minulý čas WAS, WERE podle přehledu a trénujte v Quizletu online 
2.naučte se 10 nepravidelných sloves EAT, LEAVE, LOSE, TAKE, BE, DRIVE, GET, HAVE, GO, 
GROW UP ve všech tvarech podle seznamu nepravidelných sloves  a v Quizletu online (např. 
EAT – ATE – EATEN – JÍST) 
Happy Easter everyone! 
Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 
rubrice Domácí úkoly a testy 7. B. 
 
Německý jazyk 
Stále platí učit se slovíčka 5. lekce a čtení textu na straně 50, cv. 8 (i překlad). Ocením snahu 
za vypracování některých cvičení.Snažte si opakovat slovíčka i z předešlých lekcí. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY
https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4
https://www.youtube.com/watch?v=3OmF_GTyqlI
http://www.scholaviva.wordpress.com/


Zeměpis 
Nově zasílám další pracovní listy. 
Zdravím všechny sedmáky. Učiva v zeměpisu je hodně, ale my to vyřešíme tím, že vám budu 
zasílat pracovní listy, které si  podle možností vytisknete, vypracujete a nalepíte do sešitu. 
Kdo nemá tiskárnu, tak do sešitu napíše název prac. listu a pod něj k číslu cvičení odpovědi. 
Pracujte podle učebnice a Googlu. 
 
Přírodopis 
Učivo: Semenné rostliny, učebnice str. 74;  Kořen, učebnice str. 75-76. 
Přehled učiva zaslán emailem: 6. 4. 2020 + uložen  do složky PŘ v M Teams. 
Online procvičování probraného učiva: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2083 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2082 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2122 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2081  (k posledním 4 otázkám v testu využij 
učebnice str. 63, Botanika jako obor) 
 
Dějepis 
Reformace – učebnice s. 120 – 123, Středověké Rusko s. 124-125 
 
Fyzika 
SVĚTELNÉ JEVY – měsíce jako zrcadlo, jeho fáze a vliv. Doplň pracovní sešit str. 49, koukni na 
videa - Hlavní video: https://www.youtube.com/watch?v=KGO4xX4ARt4 
Další:  https://www.youtube.com/watch?v=XH1HXEqWu9c 
https://www.youtube.com/watch?v=Ifbodvs-KMk 
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. 

 
Pracovní výchova, skupina 1 
Umíš si uplést pomlázku? Ze 4 nebo dokonce ze 6 či 8? Zkus podle 
https://www.youtube.com/watch?v=7vZ7IIWPngE 
 
Pracovní výchova, skupina 2 
Budeme pokračovat v tématu Pěstitelské práce, chovatelství. Pokud Vám to okolnosti dovolí, 
vyzkoušejte v domácích podmínkách rychlení řeřichy seté, návod najděte na internetu, 
případně mohu zaslat.   
 
Volitelný předmět SVP Přírodopis 
Rostliny - dřeviny – stavba, Role hmyzu v prostředí a v lidské společnosti, význam opylovačů 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz#Role_v_prost%C5%99ed%C3%AD_a_v_lidsk%C3%A9_spole%C4
%8Dnosti, https://cs.wikipedia.org/wiki/včela-medonosná 
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Výtvarná výchova 
Průběžný úkol - 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. 
 
Hudební výchova  
Základy harmonizace, https://webhouse.cz/kurz-harmonie/harmonicke_funkce.htm 
 
Tělesná výchova 
Přeji milé a klidné Velikonoce. Pokuste se do svého programu zařadit pohyb nebo pobyt 
venku pod dozorem s rouškou. Kde to půjde prodýchat a protáhnout své tělo.  
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