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Zadání úkolů: 18.-22.5.2020

Český jazyk
 Procvičování pravopisu – Pracovní sešit str. 43-44 

Čítanka přečíst – str. 172 – Ota Pavel: „ Jak jsme zahynuli na rybách“

Matematika
Lichoběžník. Skype výuka odpadá. Projdi si učebnici strana 113 až 115 - žlutý text. Video 
opora: Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ovtSWICpFgM. Vypočítej: obvod 
lichoběžníku učebnice 113/4 a obsah 115/11, 116/18. Sestroj lichoběžníky dle videoopory 
níže. Vše mi zašli ke kontrole nejpozději v pondělí 25. 5. do 10:00 hodin.
Konstrukce lichoběžníku, Jitka Janečková:
https://www.youtube.com/watch?v=vCK5hefsDXc
https://www.youtube.com/watch?v=XVbJHVi-x1I
https://www.youtube.com/watch?v=q3yQQH5vKqk
https://www.youtube.com/watch?v=yxBGd6Std1k

Finanční a ekonomická gramotnost
Online výuka na messengeru ve školní skupině, dle vašeho rozvrhu. Na začátku proběhne 
krátká online třídnická hodina 😊. Téma na tento týden: Finanční plán😊.

Anglický jazyk
- trénujte fráze How was your weekend? a slovíčka Free time activities podle svých přehledů 
a v Quizletu online
- NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
1. opakujte si nepravidelná slovesa podle seznamu a v Quizletu online (slovesa i věty)
2. naučte se dalších 10 nepravidelných sloves ve všech tvarech podle svého seznamu 
nepravidelných sloves a v Quizletu online – BREAK, MAKE, COME, DO, BUY, GIVE, DRINK, 
SEE, WRITE, SIT
3. trénujte nová nepravidelná slovesa ve větách v Quizletu online
Pokud si v Quizletu vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s vyhodnocením, můžete printscreen 
nebo fotku poslat na e-mail nebo na WhatsApp.  Odkazy na všechny online aktivity najdete 
na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 7. A. 

Německý jazyk
Přelož do češtiny cvičení 8 na straně 50.

Zeměpis
Pracovní listy a přehled učiva o Austrálii budou zaslány na vaše e-mail adresy.

https://www.youtube.com/watch?v=ovtSWICpFgM
https://www.youtube.com/watch?v=q3yQQH5vKqk
https://www.youtube.com/watch?v=XVbJHVi-x1I
https://www.youtube.com/watch?v=vCK5hefsDXc


Dějepis 
Pokračovat ve studiu textů učebnice str. 128-131 – Katolický král v nekatolické zemi, 
Rudolfínská Praha -podle nich a e-mailem zaslaných Zápisů doplňovat úkoly v Pracovním 
sešitě na stranách 53-54.

Přírodopis
Učivo: Krytosemenné rostliny, listnaté stromy a keře - učebnice str. 93 - 95
Zápis učiva Krytosemenné rostliny, listnaté stromy a keře + prezentace Listnaté stromy  
budou zaslány na vaše e-mail adresy (+ nahráno do složky PŘ v  M Teams).
Pracujte s učebnicí, přečtěte si zaslaný přehled učiva a projděte si prezentaci, ověřovací 
otázky v kvízu jsem čerpala z těchto zdrojů.
Úkol: termín splnění 24. 5. do 12.hod. Prosím o sdělení vašich výsledky různou formou. 
Děkuji.
Online procvičování: Listnaté stromy  a keře
https://kahoot.it/challenge/05639276?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1589728163700

Fyzika
SVĚTELNÉ JEVY – v Teamsech bude závěrečná šestá část zápisu látky, o ZRAKU a OPTICKÝCH 
PŔÍSTROJÍCH. Přečti si ji. Závěrečný test bude  v on-line verzi bude vložen do Teamsu. 
Budeme opakovat a společně hrát hry přes webkameru na on-line výuce ve čtvrtek od 10:30
Výsledky pracovního sešitu  pro ty, kdo nebudou na online výuce, budou na konci týdne 
v Teamsech ve složce. 

Pracovní výchova, skupina 1
Propojíme opět F a PV. Nafoťte své oko a fotku upravte tak, že k ní přidáte popisky 
jednotlivých částí, které lze zvenčí na oku pozorovat.  Rozhlédněte se kolem sebe a zkuste 
nafotit různé optické jevy, které spatříte (uměle vytvořenou duhu na CD, optický klam, 
nějaký optický přístroj co běžně používáme atd.) Těším se na fotky, vložte je do své složky 
v Teamsech nebo mi je pošlete  přes Messenger. 

Volitelný předmět Anglický jazyk – konverzace
- podívejte se na anglický seriál nebo film, poslouchejte anglická videa nebo písničky podle 
vlastního výběru

Hudební výchova 
Česká pop music 70. a 80. let: https://vltava.rozhlas.cz/podivny-showbyznys-propaganda-
agitace-a-absurdita-v-ceske-pop-music-70-a-80-let-6951623
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