
7.A
Zadání úkolů: 1. - 5. 6. 2020

Český jazyk
 Pro chytré hlavy – Pracovní sešit str. 60 – 61.

Čítanka -  přečíst – str. 183 – Jana Knitlová: „Krakonoš a lyžníci“

Matematika
Opakování desetinných 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 8. 6. 10:00 hodin.

Finanční a ekonomická gramotnost
😊 https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM
Téma na tento týden: Příklady z praxe, výpočet úroku. 

Anglický jazyk
- procvičujte si slovíčka a fráze 1. lekce (Free time activities, Life stages, Family, How was 
your weekend?)
- procvičujte si 20 nepravidelných sloves podle seznamu a v Quizletu online
- zkontrolujte si slovesa, která jste doplnili do rozhovorů v předchozím pracovním listu, a oba
rozhovory přeložte (pracovní list s odpověďmi ke stažení najdete na stránkách nebo v e-
mailu)
- procvičujte si slovíčka Space
1. trénujte v Quizletu online
2. vypracujte 2 cvičení online
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
Přídavná jména - překlad bude zaslán na vaše e-mail adresy.

Zeměpis
Kontrola výsledků z učiva Austrálie a nové pracovní listy Arktida, Antarktida budou zaslány na
vaše e-mail adresy.

https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM


Přírodopis
Téma: Bobovité, miříkovité, hvězdnicovité; učebnice str. 100 - 103
Zpracované učivo a prezentace Bobovité, Miříkovité, Hvězdnicovité budou zaslány na vaše e-
mail adresy + nahrány do složky PŘ v M Teams.
Úkoly - online procvičování, prosím o zpětnou vazbu, jak se vám dařilo (pošli fotku nebo 
napiš výsledky k číslu kvízu, termín splnění:5.6.):
1. Hvězdnicovité: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2143

2. Miříkovité: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2140

3.Malé opakování: Poznáš kdo jsem? Bez obrázku: 
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-8-rocnik/poznas-kdo-jsem-bez-obrazku/

Dějepis
Pokračovat ve studiu textů učebnice str. 140-143 –J. A. Komenský, Třicet let válčení - podle 
nich a e-mailem zaslaných Zápisů doplňovat úkoly v Pracovním sešitě na stranách 57-58.

Fyzika
SVĚTELNÉ JEVY – opakování učiva formou samostatné práce s textem (pracovní list č. 1 a 2.) 
a opakování pojmů formou testu  v Teams popř. ve formátu Wordu jako pracovní list č. 3.  

Pracovní výchova, skupina 1
Jednoduché návody na domácí vyrábění 
https://www.youtube.com/watch?v=uELCxOWRXfw

Volitelný předmět Anglický jazyk – konverzace
- podívejte se na anglický seriál nebo film, poslouchejte anglická videa nebo písničky podle 
vlastního výběru a trénujte si tak své poslechové dovednosti

Hudební výchova
 – hudba TECHNO: https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/techno.html a HIP HOP: 
https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/hip-hop.html

Výtvarná výchova
Téma: Rozkvetlá louka - libovolná technika

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2143
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-8-rocnik/poznas-kdo-jsem-bez-obrazku/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2140
https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/hip-hop.html
https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/techno.html
https://www.youtube.com/watch?v=uELCxOWRXfw
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