
ÚKOLY 7.A  - 1. 6. – 5. 6. 

Český jazyk 

– mluvnice: Několikanásobné větné členy (uč. str. 129 -130), přečíst poučku, písemně cv. 

2/129, 3/130. Další úkoly přijdou mailem. 

- sloh: napište mi dopis přibližně v délce 200 slov, kde popíšete, jak trávíte čas od uzavření 

škol do současnosti nebo jeden váš všední den v tomto období. Pošlete e- mailem do pátku 

5. 6. . 

 

Dějepis -  přečíst a do sešitu udělat poznámky z kapitoly Hospodářské a společenské změny 

v Evropě v 15. a 16. století (uč. str. 72 – 74). 

 

Přírodopis – viz příloha 

 

Fyzika 

Učebnice str. 167 - 170 Zrcadla v praxi - prostudovat 

- poznámky: Kulová zrcadla 1) duté + nákres podle učebnice 

                                                     2) vypuklé + nákres podle učebnice 

                                                     3) parabolické + nákres podle učebnice 

                       ohnisko zrcadla F, soustřeďuje nebo z něj vychází rovnoběžné paprsky 

dopadající na zrcadlo 

 Napiš, jak zobrazuje duté a jak vypuklé zrcadlo. 

 Napiš užití kulových zrcadel podle učebnice a praxe. 

- pokusy: zobraz obličej v chromové naběračce zvenku a zevnitř, podívej se do zpětného 

zrcátka v autě (uvnitř a venku) 

  Jaké zrcátko se používá v pudřence a proč? 

 

Německý jazyk – viz příloha 

 

Občanská výchova 

Vyhledejte odpovědi, vyplňte PL a pošlete na můj e- mail. + příloha 

 

 

 



Anglický jazyk 

učebnice str. 72 - cvičení 1 - ke každému filmovému žánru najdi příklad 
                               - cvičení 2 - čti, přelož, odpověz na otázky (have to = muset; I 
have to = musím, I don´t have to = nemusím) 
pracovní sešit str. 58 celá - poslat ke kontrole 
zapsat slovíčka 6C (str. 79 v pracovním sešitě) 

 

Matematika 

1/ Obvod a obsah rovnoběžníků 
Do domácího sešitu (jako další úkol) vyřeš U52/5a, U52/8bA) a S137/5Aa) 
u každého příkladu náčrtek+výpočty. Vypracované mi pošli (vždy uveď 
i číslo příkladu) na moji e-mailovou adresu do 3.6.2020. 
2/ Obvod a obsah trojúhelníku 
1/ Do školního sešitu zpředu – opiš z přílohy nové učivo, řešený příklad 
a nastuduj 
2/ Prostuduj v učebnici na str. 55,56 
3/ Podívej se na YouTube:  
Obsah trojúhelníku   https://www.youtube.com/watch?v=fsVXdsIrGRA 
3/Poznámka 
Zájemci o radu při řešení úloh zašlou e-mail se svou adresou na 
adresu homolkovajit@centrum.cz 

 

+ příloha 
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