
7.A
Zadání úkolů: 25.-29.5.2020

Český jazyk
 Procvičování pravopisu – Pracovní sešit str. 45-46
 
Čítanka přečíst – str. 179 – Adolf Branald: „Cestující kovář“

Matematika
Opakování celých čísel. Online procvičování v aplikaci Umíme matiku. Přihlas se, zvol zelené 
tlačítko “třída” (vlevo od svého jména), vyber z rozbalovací nabídky “domácí úlohy”. Uvidíš 
seznam zadaných úkolů. Zvol si, co budeš procvičovat. Úkol spustíš zmáčknutím štítu pod 
nápisem “Vypracovat”. Kdo ještě není do systému přihlášen, postupuj následovně:
1) Běž na stránku www.umimeto.org
2) Klikni na 'Přihlásit se' a vytvoř si účet.
3) Po vytvoření účtu klikni na 'Jsem student'.
4) Zadejte heslo: E6U4Q
Splnění úkolů do pondělí 1. 6. 10:00 hodin

Anglický jazyk
- opakujte si fráze How was your weekend? a slovíčka Free time activities podle svých 
přehledů a v Quizletu online
- procvičujte si 20 nepravidelných sloves podle seznamu a v Quizletu online
- opakujte si 1. lekci – slovní zásobu, minulý čas a trénujte své poslechové dovednosti v 
pracovním listu (ke stažení online nebo v e-mailu)
- naučte se slovní zásobu 2. lekce na téma Space – vesmír podle přehledu slovíček a v 
Quizletu online (seznam slovíček najdete ke stažení na stránkách nebo v e-mailu)
Zadané úkoly posílejte na e-mail anglictina.scholaviva@gmail.com nebo na WhatsApp. 
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.
Všechny pracovní listy si označujte jako PROJECT 3.

Německý jazyk
Čekám na vaše překlady z PS ze str. 50, cv. 8  ve Wordu.
Naučte se prvních 7 slovíček ze strany 59 v PS – PC.

Finanční a ekonomická gramotnost
Tento týden proběhne opět online výuka na messengeru ve školní skupině, dle vašeho 
rozvrhu. Na začátku proběhne krátká online třídnická hodina 😊. Téma na tento týden: 
Produkty finančního trhu. Vrátíme se k látce z minulého roku. Materiály Vám zašlu na vaše 
emaily. Ti, kteří nebyli na minulé hodině dostanou do emailu i pracovní list. Prosím 
vypracujte a pošlete zpět ke kontrole 😊. 



Zeměpis
Další pracovní list Austrálie bude zaslán na vaše e-mail adresy.

Dějepis
Pokračovat ve studiu textů učebnice str. 134-137 –Bílá hora, Poražení a vítězové - podle nich 
a e-mailem zaslaných Zápisů doplňovat úkoly v Pracovním sešitě na stranách 54-56.

Přírodopis
Učivo: Pryskyřníkovité, brukvovité, růžovité - učebnice str.96-99.
Zpracované učivo a dvě prezentace budou zaslány na vaše e-mail adresy a vloženy do složky 
Př v M Teams.
Před splněním týdenního úkolu  si přečtěte zápis učiva, prohlédněte si prezentace i  obrázky  
v učebnici, protože při sestavování kvízu jsem vycházela z těchto zdrojů. 

Úkol: termín splnění 31.květen do 12.hod. (prosím pište vaše jména, ne přezdívky nebo čísla,
těžko potom zjistíme vítěze z výsledkové listiny, děkuji):
Čeledi rostlin, 1. část, odkaz:
https://kahoot.it/challenge/09847471?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1590304439557

Fyzika
SVĚTELNÉ JEVY –skončili jsme učivo o SVĚTELNÝCH JEVECH. V Teamsech budou vložené dva 
pracovní listy k opakování tohoto učiva (práce s textem, budete mít scan knih a učebnice) + 
vyplňte v online verzi Taktik https://interaktivita.etaktik.cz/ v nové verzi prac.sešitu (Hravá 
fyzika 7 NOVÁ – světle zelená) stránky 60 + 61, pošlete pak foto nebo pristcreen do své 
složky, na mail nebo do chatu na Messengeru. 
Budeme opakovat a společně hrát hry přes webkameru na on-line výuce ve čtvrtek od 10:30 
(již vyřešeny technické problémy, těším se po pauze na vás). 

Volitelný předmět SVP – Přírodopis
Učivo trvá: Domácí zvířata: třídění, péče. Chov ohrožených druhů. Chovné stanice. Domácí 
mazlíčci. Na internetu si prohlédni obrázky: terárium, akvárium.

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

Pracovní výchova, skupina 2
Zopakujte si zásady první pomoci při úrazu. Na e-maily rozešlu test -  Poskytování první 
pomoci. Vyzkoušejte si, kolik bodů získáte.
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