
ÚKOLY 7.A  (25.5. – 29. 5.) 

Český jazyk  

- mluvnice: Doplněk – opsat do sešitu poučku uč. str. 127 . Ústně cv. 1, 2, 3/123, 5/127 a 

písemně do škol. sešitu cv. 7/127, další pokyny přijdou e- mailem. 

                    - sloh: poslat charakteristiku Karla Proška (kdo dosud nesplnil). 

                    - literární výchova: přečíst povídku Můžou tě i zabít v čítance str. 167 – 171 a 

očekávat pracovní list. 

 

Dějepis 

 – Vypsat si poznámky k tématu Tatarské, turecké a jiné výboje a Vyhnání Arabů 

z Pyrenejského poloostrova. Učebnice str. 69 – 71 

Německý jazyk 

Viz příloha 

 

Přírodopis 

Prostudovat si kapitoly Rostliny mákovité, brukvovité a růžovité (uč. str. 104-109) 

a do sešitu vypsat poznámky. 

× Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 51-52) – zasílat ke kontrole lze na 

petrcurko@seznam.cz. 

× Další úkol na jedničku: Na Youtube kanále Petr Curko si najděte video „Pověst o 

Arachné“ (https://www.youtube.com/watch?v=kSoShuaQYyk) a do mailu mi 

pošlete odpovědi na tyto otázky: 

1) Jak se jmenovala bohyně, která v příběhu sehrála hlavní roli? 

2) Jakou úlohu jí přisuzovali antičtí Řekové? 

3) Co je podle vás hlavním poselstvím pověsti? 

× Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, 

 

 



Matematika 

1/ Rovnoběžník 
Do domácího sešitu (jako další úkol) vyřeš U40/11a),b) – náčrtek+výpočty, U42/2, 
S131/9c) náčrtek+výpočty. Vypracované mi pošli (vždy uveď i číslo příkladu) na 
moji e-mailovou adresu do 27.5.2020. 
2/ Obvod a obsah rovnoběžníků 
1/ Do školního sešitu zpředu – opiš z přílohy řešený příklad, nové učivo a nastuduj 
2/ Prostuduj v učebnici na str. 50-52 
3/ Podívej se na YouTube:  Obvod a obsah 
rovnoběžníků https://www.youtube.com/watch?v=7K8IRnKrXNA 
3/Poznámka 
Zájemci o radu při řešení úloh zašlou e-mail se svou adresou na 
adresu homolkovajit@centrum.cz 

 

Fyzika 

učebnice str. 164 - 166 zobrazení rovinným zrcadlem. 
- prostudovat 
-poznámky rovinné zrcadlo a/kovové 
                                                     b/skleněné /sklo,vrstva stříbra,barva/ 
                      nákres předmětu a  jeho obrazu v rovinném zrcadle  
                      popsat vlastnosti obrazu v rovinném zrcadle a jeho užití 
                      provést se zrcadlem pokusy podle uč. obr. 3.23  3.24 
                      vypracuj U 5/166 a U 7,8/166 

 

Anglický jazyk 

zapsat slovíčka 6 B At the movies / str. 79 v pracovním sešitě 
pracovní list - procvičení časů - poslat ke kontrole 

 

 

Občanská výchova 

Pročtěte v učebnici kapitolu: ÚPRAVA LIDSKÝCH PRÁV V DOKUMENTECH. Str. 144 - 146. 

Písemně odpovězte na otázku č. 4  na str. 146. Odpověď pošlete na můj e- mail. 
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