
7.A
Zadání úkolů: 8. - 12. 6. 2020

Český jazyk
 Pro chytré hlavy – Pracovní sešit str. 62 – 63.

Čítanka přečíst – str. 187 – Leo Pavlát: „Jak rabi Löw stvořil Golema“

Matematika
Hranoly. Prostuduj si v učebnici kapitolu kolmé hranoly - strana 143 a 144 a objem hranolu - 
strana 147 a 148 - žlutě zvýrazněný text včetně obrázků. Zhlédni také videooporu uvedenou 
níže. Vypočítej s oporou učebnice řešený příklad č. 1 na straně 148. Sám se pokus vypočítat 
příklad č. 1 v pracovním sešitě na straně 154. Na konzultaci ve středu 10.6. si společně 
projdeme potřebnou teorii i zadané úlohy a zaměříme se na pasáže, které budete chtít více 
objasnit. Splnění úkolů do pondělí 15. 6. 10:00 hodin.
Jitka Janečková: opora k teorii
https://www.youtube.com/watch?v=eSJyuqagUIg
https://www.youtube.com/watch?v=cdKfwP8g1cA (stopáž 2:06 do konce)
Petr Legat: opora k teorii
https://www.youtube.com/watch?v=fs_CPPO3iN8
Jitka Pražanová: opora k řešenému příkladu
https://www.youtube.com/watch?v=5ShbB2QSSJ8

Finanční a ekonomická gramotnost
Téma na tento týden: Finanční plánování opakování, Globalizace – Odkud jsou a kde se 
berou? 
Globalizace
Mezinárodní obchod a komunikační prostředky prodělaly na konci 20. století obrovský 
rozmach. „Globalizací“ nazýváme intenzivní pohyb osob, zboží, peněz a informací po celém 
světě.“
Probereme ve středu ve škole, online přenos v 9.15 začínáme 😊. Na začátku hodiny 
proběhne online třídnická hodina😊.

Anglický jazyk
- procvičujte si nepravidelná slovesa a slovíčka Space 
- rozšiřte si slovní zásobu na téma Jobs (Povolání) podle přehledu slovíček a v Quizletu online
(seznam slovíček najdete ke stažení na stránkách nebo v e-mailu)
- naučte se sloveso WILL
1. Sloveso WILL (stažený tvar – 'LL) používáme k vyjádření budoucího času, např. You WILL 
GO to university. Půjdeš na univerzitu. I'LL WATCH TV in the evening. Večer se budu dívat na 
televizi. Tvar WILL je pro všechny osoby stejný a sloveso, které s ním použijeme, se nijak 
nemění. Přehled časování najdete na stránkách, kde si ho také můžete stáhnout.
2. podívejte se na video s budoucím časem s WILL – poslouchejte a věty opakujte
3. trénujte věty s will v Quizletu online 

https://www.youtube.com/watch?v=eSJyuqagUIg
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https://www.youtube.com/watch?v=fs_CPPO3iN8
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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
Vypracovat cvičení v PS (v pracovním sešitě) na straně 52/cv. 1, 2.Přinést PS ke kontrole dne 
10.6. do konzultační hodiny.

Zeměpis
Kontrola  pracovních listů Arktida a Antarktida – oprava podle zaslaného vypracovaného 
materiálu. Pokud máte možnost tisku, přineste sešit s nalepenými listy dne 10.6. na 
konzultační hodinu.

Dějepis
Pokračovat ve studiu textů učebnice str. 144 -145 – Mír je silnější než válka - podle nich a e-
mailem zaslaných Zápisů doplňovat úkoly v Pracovním sešitě na stranách 59.

Přírodopis
Těma: Lilkovité, lipnicovité, liliovité - učebnice str. 104, 107 - 109
Zpracované učivo a prezentace  Lipnicovité a Lilkovité  budou zaslány na vaše e-mail adresy 
(+ nahrány do složky PŘ v M Teams). V učebnici si prohlédněte zástupce čeledi liliovitých.
Příští týden nás čeká  poslední kapitola v učebnice a budeme mít v tomto školním roce 
splněno. A je před námi závěrečné opakování. Připravila jsem vám kvíz, který začíná mihulí 
potoční a končí savci. Těším se na vaše výsledky a zapojte se všichni, nezapomínejte, že 
každá snaha se cení.

Úkol: Opakování učiva 7. ročníku, termín splnění: 12. červen do 12.hod.kvůli výsledkové 
listině - prosím o zpětnou vazbu různou formou, děkuji.
https://kahoot.it/challenge/03489830?challenge-id=ada92553-7e42-4d9b-8de0-
14f27f46234e_1591511318727

Fyzika
SVĚTELNÉ JEVY – opakování učiva formou samostatné práce s textem_ II.část  (pracovní list č.
3 a 4) a opakování pojmů formou spojovačky a přiřazovačky v Teams popř. ve formátu 
Wordu jako pracovní list. 
 
Volitelný předmět SVP – Přírodopis
Ochrana životního prostředí: https://www.youtube.com/watch?v=xfyyblVP2GM
Globální ekologické problémy: https://www.youtube.com/watch?v=YJXadSvUYk8  

Hudební výchova 
– hudba HEAVY METAL a GRUNGE: https://styl-hudby.estranky.cz/clanky/metal.html

Pracovní výchova, skupina 2
Připravte si zeleninový salát Coleslaw – výborný jen tak s pečivem, k masu nebo 
do hamburgerů. https://www.youtube.com/watch?v=PytzR853vn4
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