
7.A 
Zadání úkolů: 4.-7.5.2020 

 
Český jazyk – Sloh  
Pracovní sešit str. 54 – 56 (líčení, výtah) pročíst a doplnit dle e-mailem zaslaných materiálů. 
 
Anglický jazyk 
- trénujte slovíčka Family, Life stages v Quizletu online 
- opakujte si minulý čas 
1.trénujte nepravidelná slovesa v Quizletu online 
2.procvičujte si nepravidelná slovesa ve větách v Quizletu online a vypracujte cvičení na 
minulý čas (pracovní list najdete ve svém e-mailu nebo ke stažení online) 
3.naučte se fráze v minulém čase podle Quizletu online (přehled frází najdete ve stejném 
pracovním listu) 
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.  
Všechny pracovní listy si ukládejte / označujte názvem PROJECT 3. 
 
Německý jazyk 
Překlad - zaslán e-mailem. 
 
Matematika 
Avizované skype vyučování po až st odpadá. V úschovně: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/XUKMJLR4KGWJS3F8-SZD/ máš vyrýsované všechny 
příklady, které jsme společně probírali. Projdi si je znovu a ještě jednou narýsuj. Postup ti 
ukazují malá čísla v kolečkách.  
Podívej se také na níže uvedená videa z Khan Academy. Týkající se obsahu trojúhelníka. Zkus 
s jejich pomocí vypočítat cvičení - učebnice, strana 112, cvičení 7. Vrátíme se k němu v 
dalším týdnu. 
https://www.youtube.com/watch?v=av6LSNnepdA 
https://www.youtube.com/watch?v=wsK6QtQn36o 
Na závěr vyplň tento kvíz: https://kahoot.it/challenge/09922568?challenge-id=e383f505-
0bf3-4809-916a-07d7880a1bee_1588242972997 (po kliknutí na tento odkaz vyplň své 
jméno - NE přezdívku a kvíz se ti spustí). Splnění úkolů do pondělí 11. 5. 10:00 hodin. 
 
Finanční a ekonomická gramotnost 
Tento týden opakování, hodina nám dle rozvrhu odpadá ���. Od 15. 5. online výuka na 
messengeru ve školní skupině, dle vašeho rozvrhu, pátek 12.55 – 13. 40 ����. Na začátku 
proběhne krátká online třídnická hodina ����.  
 
Zeměpis 
Asie - zasláno e-mailem správné řešení  pro kontrolu vašich pracovních sešitů. 
 

https://www.uschovna.cz/zasilka/XUKMJLR4KGWJS3F8-SZD/
https://kahoot.it/challenge/09922568?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-07d7880a1bee_1588242972997
https://kahoot.it/challenge/09922568?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-07d7880a1bee_1588242972997


Dějepis  
Pokračovat ve studiu textů učebnice str. 102 -135, podle nich a e-mailem zaslaných Zápisů 
doplňovat úkoly v Pracovním sešitě na stranách 43 - 55. 
 
Přírodopis 
Učivo:Opylení, oplození, druhy plodů, učebnice str. 85-87, přečíst a prohlédnout si obrázky. 
Úkol: PL Květ, plod, termín splnění: 7.5. 
Přehled učiva a pracovní list zaslán e-mailem a nahrán do složky Př v M Teams. 
 
Fyzika 
SVĚTELNÉ JEVY – v Teamsech je čtvrtá část zápisu látky, tentokrát o ZRCADLECH. Přečti si ji a 
s pomocí ní udělej v pracovním sešitu str. 53 a 54. Bude opakovat a řešit společně 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.  

 
Volitelný předmět  Anglický jazyk – konverzace 
- podívejte se na anglický seriálnebo film, poslouchejte anglická videa nebo písničky podle 
vlastního výběru 
 
Hudební výchova  
Česká vážná hudba 20. století: http://www.antologiehudby.cz/texty.php?obdobi=7 
 
Pracovní výchova, skupina 1 
Začal čas sečení trávy. Přečti si, proč není dobré v tomto suchém období (kdy i přes občasné 
deště máme málo podzemní vody) séct  trávu na příliš krátkou.  
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/je-sucho.bojujte-proti-nemu-a-
nesekejte-travniky 
 
Pracovní výchova, skupina 2 
V následujícím videu zjistíte, jak správně pěstovat ředkvičky a co tato nenáročná zelenina 
obsahuje. https://www.youtube.com/watch?v=u31cp0arSv4 
 
Tělesná výchova 
V květnu začínáme každý rok rozvíjet vytrvalost a končíme ověřením kondice pomocí testu 
Kennetha H. Coopera, dvanáctiminutový běh. Tento test je využívám k prověření fyzické 
kondice, především pro začínající běžce ����, základním předpokladem je dobrý zdravotní 
stav.  
Začneme trénink (5týdnů). 
Plán počítá alespoň se základní kondicí, s tím, že jste se nějak hýbali. Vyběhnout byste měli 
alespoň třikrát týdně. Není vhodné běhat tři dny za sebou. Zpočátku můžete běh prokládat 
chůzí – řiďte se vlastním pocitem. Zařazujte i vhodné posilování a protahování alespoň pár 
minut denně. Neméně důležité jsou i dny volna, které můžete trávit aktivním nebo pasivním 
odpočinkem. Při všech aktivitách VŽDY DODRŽUJTE PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, NEPŘECEŇUJTE 
SVÉ SÍLY, CVIČ NEJLÉPE VE DVOU PRO PŘÍPAD ÚRAZU NEBO NEČEKANÉ UDÁLOSTI. 
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1.TÝDEN (ZA 5 TÝDNŮ NA 5KM, Kondice, srpen 2017) 
 
Běhejte v měkkém terénu, nutná je vhodná dobrá obuv. Při nemoci se neběhá. Alergici a 
jinak oslabení upraví svoji aktivitu vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu!!! 
 
PONDĚLÍ 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1 minuta pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
ÚTERÝ 
Volno/procházka, protahování, posilování. 
STŘEDA 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1,5 minut pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
ČTVRTEK 
Volno. 
PÁTEK 
Indiánský běh 30 min: 5 minut svižné chůze na zahřátí, 1,5 minut pomalý běh – 30 vteřin 
chůze – běh – chůze – běh – chůze – atd., kdo vydrží celou dobu běžet, běží ����. 
SOBOTA 
Volno. 
NEDĚLE 
Volno/procházka. 
 
Výsledky dopravního testu zveřejním příští týden, už jsem dlouhá ����. Na emaily a 
messengery odpovím co nejdříve. 
Před námi je už druhý prodloužený víkend.  V pátek máme všichni volno. Přeji Vám 
prázdninovou pohodu ����. 
 


