
Úkoly pro samostudium na týden od 16. 3 do 20. 3.  pro 7.A 

Český jazyk - sloh : Dokončit charakteristiku Divé Báry do slohového sešitu. 

                     - mluvnice : Synonyma - opsat poučky v rámečku z učebnice str. 64-65 do šk. 

sešitu 

                    - literární výchova: Čítanka str. 130-134, přečíst a zapsat do sešitu LV stručný 

obsah. 

Anglický jazyk - učit se nepravidelná slovesa, uč. str. 37/4 doplnit slovesa, obě pohlednice 

číst, jednu přepsat doplněnou do sešitu, v prac. sešitu str. 27 a 28. 

Německý jazyk - opakovat časování sloves, dny v týdnu, slovíčka nová - naučit se vyučovací 

předměty 

                  - písemně: PS str. 46/6a,b . učebnice str. 53 -modrý rámeček - opsat časování 

slovesa " haben - mít" 

Dějepis -  přečíst v učebnici kapitolu Na prahu husitské revoluce (str. 56 - 57) a udělat 

podrobné výpisky do sešitu. Pro zájemce a dobrovolníky: Zaslat e- mail s vaší adresou nebo s 

adresou rodičů (a já vám pošlu nějaké prezentace) na mou adresu SterbaJ@seznam.cz. 

Zeměpis   -Vypsat a zakreslit do slepé mapy Evropy (pomocí atlasu, internetu): 5x poloostrov, 

5x ostrov, 5x moře, 5x záliv, 5x průplav, 5x jezero, 5x řeka (inspirace uč. 7/3),  uč. 10-11 - 

prostudovat kapitolu Podnebí 

Matematika  - opakovat a procvičovat na příkladech" Poměr" - uč.M - str. 3 -15, a ve sbírce 

Pracovní sešit z mat. str. 63 -69 . "Postupný poměr" - učebnice str. 16 -19, sbírka str. 70- 71 

Fyzika - str, 118 -125 Archimédův zákon a Potápění a plování těles - prostudovat texty, 

zapsat poznámky (tučně vytištěný text a žluté rámečky), zopakovat učivo podle otázek a 

úkolů za jednotlivými články, vypočítat cv. 4/122. 

Přírodopis - v učebnici nastudovat kapitolu Mechorosty (význam, stavba těla), v pracovním 

sešitu opakovat živočichy (ptáci, plazi, obojživelníci) 

- lze mi psát na adresu petrcurko@seznam.cz  - pošlu prezentace 

Občanská výchova - str. 100-104 Člověk a morálka - přečíst a vypracovat úkol 1 a 3 písemně 

do sešitu. 

 

 


