
Práce pro 7. B na období 30. 3. - 3. 4. 2020 

Matematika: 

A/ Trojčlenka 
1/ Do školního sešitu zpředu opsat z přílohy Trojčlenka řešené příklady A,B,C,D (návod 
k řešení příkladů v rámečku nemusíte opisovat, důležité je, abyste jej uměli) 
2/ Prostudovat řešené příklady z učebnice na stranách 30, 31, 35, 36 
3/ Do školního sešitu zezadu řešit příklady U32/5 (stačí pouze hmotnost sojových kostek a 
mouky), U36/5, S76/8,9A, S79/10, S80/11A 
4/ Do domácího sešitu S 77/13, S 80/14 (nápověda: Marcela a Zdeněk jsou 2 děti, pak 
přibydou další)  
 
B/Doporučuji 
1/ Dopoledne na ČT2 seriál Kája a Mat+Ema+Tika věnovaný základům matematiky, také 
najdete na https://decko.ceska televize.cz/kaja-a-mat-ema-tika 

2/ Na ČT1 ve čtvrtek od 14.00 pořad "ŠKOLA DOMA" - k přípravě na přijímací zkoušky z M. 
Opakuje se tam však učivo z nižších ročníků, v plánu je také trojčlenka. Některé opakování by 
se mohlo hodit i vám.  

C/Poznámka 

Zájemci o radu při řešení úloh zašlou e-mail se svou adresou na 
adresu homolkovajit@centrum.cz 
  
 

Anglický jazyk: 

- Pracovní list 

- případné dotazy a konzultace na adrese Petra-Novi@seznam.cz 

 

Německý jazyk: 

- učivo v příloze 

Dějepis: 

- gotická kultura a vzdělanost (prezentace v příloze) 

Zeměpis: 

- Učebnice str. 21 – 24 (přečíst) a přepsat poznámky ,,Hospodářství Evropy“ 
- str. 25/1,2,3,4 (vypracovat do sešitu) 
- procvičovat slepou mapu Evropy: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy 
- Učebnice str. 26 – 27, přečíst a vypracovat do sešitu poznámky (opakování z nižších 

ročníků) 
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- Hospodářství Evropy (v příloze) 

Přírodopis: 

- Prostudovat kapitoly z tématu Stavba rostlin – kořen a stonek (uč. str. 70-76) a do sešitu 
vypsat poznámky. Kapitoly lze procvičit v pracovním sešitu (str. 40-41). 
- Rád zašlu prezentace (na mail třídy blatenska7.b@email.cz a na vyžádání i osobně). 
- Na petrcurko@seznam.cz mi můžete posílat fotografie vypracovaných úkolů v PS – při 
většinové správnosti budu udělovat jedničky. 
- V Google učebně občas zveřejním testík v aplikaci Kahoot (opět na jedničky). 
- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace (sdílejte, lajkujte, 
komentujte – znáte to :), ale hlavně se držte a bojujte, protože z každé těžkosti musí člověk 
vyjít silnější). 
 

Občanská výchova: 

- Mediální vzdělávání (prezentace v příloze) 

 


