
7. B – práce na období  20. – 24. 4. 2020 

Zdravím vás, 7. B, 

Doufám, že se máte dobře a jste všichni zdraví! Posílám vám práci na další týden. O některých z vás 

stále nic nevíme, nemáme tedy přehled o tom, jestli si víte s úkoly rady. Poprosila bych tedy o lepší 

komunikaci s vyučujícími, jsme tu pro vás, abychom vám v případě potřeby poradili a pomohli. Mně 

posílejte vypracované úkoly na e-mail, zároveň bych prosila o zaslání společného mailu, pokud ho 

máte a používáte. 

Mějte se hezky a ať vám jde práce od ruky. 

Vaše třídní 

Český jazyk 

- Práce v příloze 

Matematika 

A/ Trojčlenka – samostatná práce 
1/ Do školního sešitu zezadu (příklady z minulé série oddělte čarou) vyřeš 4 příklady - viz příloha 
„Samostatná práce“. Pokud máš technické možnosti, práci mi ofoť a pošli. Pokud tyto možnosti 
nemáš, pošli mi e-mailem výsledky Tvého počítání (vždy uveď i číslo příkladu) na moji e-mailovou 
adresu. 
2/ Do domácího sešitu U47/1A, 47/2A (Matematika 2. díl) 
B/ Shodnost geometrických útvarů (MATEMATIKA 3. díl!!!) – opakování ze 6.tř. 
1/ Do školního sešitu zpředu – opiš z přílohy poznámky (a narýsuj), pak vyřeš U6/3 
2/ Prostuduj v učebnici na str. 3 – 4 
3/ Doporučuji na YouTube: Shodnost útvarů  
https://www.youtube.com/results?search_query=shodn%C3%A9+geometrick%C3%A9+%C3%BAtvar
y 
C/ Polorovina 
1/ Do školního sešitu zpředu – opiš z přílohy poznámky (a narýsuj) 
2/ Prostuduj v učebnici na str. 4, nauč se základní pojmy 
3/ Doporučuji na YouTube začátek videa Polorovina 
https://www.youtube.com/watch?v=7D6q6tPepME 
D/Doporučuji 

Na ČT1 ve čtvrtek od 14.00 pořad "ŠKOLA DOMA" – opakování učiva 

E/Poznámka 

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

- Další práce v příloze 

Anglický jazyk 

- Stále si opakujte a procvičujte nepravidelná slovesa a slovíčka 3. lekce 

- Zopakujte si přítomné časy, poznámky máte v sešitě, v příloze zasílám pracovní list, 

https://www.youtube.com/results?search_query=shodn%C3%A9+geometrick%C3%A9+%C3%BAtvary
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vypracované pracovní listy mi pošlete na můj e-mail: Petra-Novi@seznam.cz 

- Minule jsem vám zadávala projekty, hotový projekt vyfoťte a též mi ho pošlete, ať se můžu 

pokochat vašimi výtvory   

- Na této adrese můžete procvičovat slovíčka, práci s textem i gramatiku: 

https://www.umimeanglicky.cz/ 

 

Německý jazyk 

- Práce v příloze 

Dějepis  

- Práce v příloze 

Přírodopis 

- Prostudovat si kapitoly Stavba rostlin – květenství (uč. str. 82-83) a Opylení a oplození (uč. str. 84-

85) a do sešitu vypsat poznámky. Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 43). 

- 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 na jedničky. 

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

videích také bývají ukryté úkoly na jedničku). 

Fyzika 

- Uč. Str. 138 – 142 – poznámky, písemně cv. 6/138, cv.4/140 

- Archimédův zákon platí i pro plyny 

- Vypočítat cv. 3/142 

- Vypočítané příklady zaslat na vaclavkoch@seznam.cz 

- Možno využít sledování ČT2 odpoledne „Rande s fyzikou“ 

Občanská výchova  

- Práce v příloze 
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