
7.B
Zadání úkolů: 18.-22.5.2020

Český jazyk
Práce s literárním textem, čtení s porozuměním – téma Regionální pověst III – pracovní listy 
zaslány e-mailem, vloženy na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 25. 5. 2020. 
Stále 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
Pravopis – psaní velkých písmen ve vlastních jménech – pracovní list zaslán e-mailem, vložen 
na Teams, prosím o vypracování a zaslání zpět do 25. 5. 2020.

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
Téma Volné finanční prostředky. Pokud to okolnosti dovolí, ujasněte si, jak ve vaší rodině 
rodiče nakládají s volnými finančními prostředky. 

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. B. 

Německý jazyk
Přelož do češtiny cvičení 8 na straně 50.

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


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

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 středu od 10:30
Výsledky pracovního sešitu  pro ty, kdo nebudou na online výuce, budou na konci týdne 
v Teamsech ve složce. 
Pro ty, co nepoužívají Teams, zašlu učivo i odkaz na on-line test v mailu. 

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. 

Pracovní výchova, skupina 2
Téma Ovocné stromy a keře – prosím prostudujte na internetu možnosti uskladnění               
a zpracování ovoce v našich zeměpisných šířkách.  Jaké pokrmy lze připravit z ovoce ve 
studené kuchyni? Podělte se s ostatními o své zkušenosti.

Výtvarná výchova
Téma Krajina kolem nás - vlastní pozorování - volná technika.
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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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