
7. B práce na týden od 6. do 10. dubna 

Český jazyk: 

práce v příloze 

Matematika: 

A/ Trojčlenka - příklady 
1/ Před počítáním příkladů doporučuji podívat se na: 
a/ Přímá a nepřímá úměrnost           https://isibalo.com/matematika/ciselne-obory-a-
zakladni-znalosti/prima-a-neprima-umernost             
  

b/ Trojčlenka příklady                      
https://www.youtube.com/watch?v=3OmF_GTyqlI&t=7s                    

  
c/  Trojčlenka             https://isibalo.com/matematika/ciselne-obory-a-zakladni-
znalosti/trojclenka-a-priklady  
  
3/ Do školního sešitu zezadu (příklady z minulé série oddělte čarou) řešit příklady - viz příloha 
(v závorce máte pro kontrolu výsledky) 
4/ Do domácího sešitu S 77/12Aa/, S 80/11B 
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: 

1) Stále si opakujte nepravidelná slovesa 

2) Uč. Str. 42/1b – napište věty do sešitu v minulém čase 

3) Vypracujte projekt My last holiday – popište své poslední prázdniny, napište alespoň 

10 vět, vše v minulém čase 

Mohly by vám pomoci následující otázky: Where did you go? Who did you go with? 

Where did you stay? What was it like? (Jaké to bylo?) What was the weather like? 

What activities did you do? How long did you stay? 
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Dejte si záležet, lepte obrázky, kreslete, pracujte na čtvrtku či silný papír velikosti A4 

(možno i větší), pěkné práce odměním 

Be healthy and have fun!:)  

Pokud budete cokoliv potřebovat, kontaktujte mne na mém e-mailu: Petra-Novi@seznam.cz 

Německý jazyk:  

práce v příloze 

Dějepis: 

 práce v příloze 

Zeměpis:  

stále pracujete na úkolech z minulého týdne, práce bylo zadáno více 

Přírodopis: 

- Prostudovat kapitoly z tématu Stavba rostlin – list a květ (uč. str. 77-81) a do sešitu vypsat 

poznámky. Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 42). 

- 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 opět na jedničky. 

- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace – už je tam pěkná 

databáze (ve videích také bývají ukryté úkoly na jedničku). 

Občanská výchova: 

 práce v příloze 


