
7. B – práce 27. 4. – 1. 5. 

Český jazyk: 

- Práce v příloze 

Matematika: 

1/ Trojčlenka, shodnost útvarů – samostatná práce 
1/ Do školního sešitu zezadu (příklady z minulé série oddělte čarou) vyřeš  S89/16, S89/17, U3/B , 
U4/C. Vypracované mi pošli e-mailem (vždy uveď i číslo příkladu) na moji e-mailovou adresu ) do 
29.4.2020. 
2/ Věty o shodnosti trojúhelníků (MATEMATIKA 3. díl!!!)  
1/ Do školního sešitu zpředu – opiš z přílohy a nastuduj poznámky A/Shodnost trojúhelníků, B/Věty o 
shodnosti trojúhelníků, C/Řešené příklady 
2/ Prostuduj v učebnici na str. 8, 9, 10,13, 16 
3/ Podívej se na YouTube: Věty o shodnosti trojúhelníků  
https://www.youtube.com/watch?v=JyemgF23eyg 
3/Doporučuji 

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

4/Poznámka 

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

 

Anglický jazyk: 

- Stále si opakujte a procvičujte nepravidelná slovesa 

- Do slovníčků zapište slovíčka lekce 6A a naučte se 

- Uč. Str. 68/1 zapište si názvy programů s českým překladem do školního sešitu 

- Prac. Sešit str. 54/1,2,3 – tuto stranu vyfoťte a pošlete mi na můj e-mail:  

Petra-novi@seznam.cz (mnozí už se mnou komunikujete a splněné úkoly posíláte, ostatní to 

napravte) 

Německý jazyk: 

- Práce v příloze 

Dějepis:  

- Práce v příloze 

Přírodopis: 

- Prostudovat si kapitoly Semena a plody (uč. str. 86-87) a Rozmnožování rostlin (uč. str. 88-89) a do 

sešitu vypsat poznámky. Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 44-45) – zasílat ke kontrole lze 
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na petrcurko@seznam.cz. 

- Další úkoly na jedničku: PS 46 (poslat mi vyfotografované), na A4 vytvořit naučný plakát libovolné 

rostliny (nákres + popsat její tělní části) – také zaslat jako fotografii. 

- 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: 

učebnice strana 143-149 Tlak plynu v uzavřené nádobě 
- provést pokus s injekční stříkačkou 
- tatínek (maminka) ukáže deformační manometr z auta, 
  změřit tlak vzduchu v pneumatice 
- provést pokus s kapátkem (str. 148) 
 
Písemně: 5 x využití podtlaku, 5 x využití přetlaku 
otázka 2,3,4 str.142 a cvičení 6 a,b/strana 143 
 
Občanská výchova: 

- KDO NEPOSLAL PRÁCI - SEKTA, POŠLETE!- PŘEMÝŠLEJTE A NAPIŠTE ÚVAHU O LIDSKÉ SOLIDARITĚ. 

Nezadávám, jak dlouhá má být Vaše úvaha - je to na Vás. Kladete si otázky a odpovídáte si na ně. 

Snažte se klást takové otázky, aby Vaše odpověď nezněla pouze ANO - NE  -NEVÍM. Úvahu pošlete na 

můj e- mail. 


