
7. B práce 4. – 8. 5. 2020 

Český jazyk: 

- Práce v příloze 

Matematika: 

1/ Nepřímá úměrnost, shodnost trojúhelníků – samostatná práce 
Do domácího sešitu (jako další úkol) vyřeš S79/9, S103/10Aa),b) -vzorec ani graf ne, U18/7. 
Vypracované mi pošli (vždy uveď i číslo příkladu) na moji 
e-mailovou adresu ) do 6.5.2020. 
2/ Osová souměrnost 
1/ Do školního sešitu zpředu – opiš a narýsuj z přílohy a nastuduj 
2/ Prostuduj v učebnici na str. 21, 22 
3/ Podívej se na YouTube: Osová souměrnost https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-
jE                                                
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: 

- Nová gramatika v příloze, vytiskněte a nalepte do školního sešitu, nebo opište 

- Poté uč. str. 68/3 přečíst text 

- Uč. 69/4b, do sešitu, doplňování budoucího času, pište celé věty 

- Někteří z vás mi stále neposlali žádnou práci, ozvěte se. 

Německý jazyk: 

- Práce v příloze 

Dějepis: 

- Práce v příloze 

Přírodopis: 

- Prostudovat si kapitolu Nahosemenné rostliny – cykasy, jinany a jehličnany (uč. str. 90-95) a do 
sešitu vypsat poznámky. Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 47) – zasílat ke kontrole lze na 
petrcurko@seznam.cz. 
- Další úkol na jedničku: Vytrhněte libovolnou kvetoucí rostlinku, rozeberte jí na jednotlivé orgány, ty 
nalepte na papír, pojmenujte je a napište k nim pár zajímavostí. 
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- 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 str. 150-154 Optika, Světelné jevy 

- poznámky: Optika je nauka o světle, jeho vlastnostech 

  a jeho šíření 

Zdroje světla .... 

Osvětlená tělesa ..... 

Rychlost světla ...... 

Světelný paprsek se šíří přímočaře (baterka, stín) 

- prakticky: pozorovat předmět přes těleso průhledné a průsvitné 

- písemně  
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Občanská výchova: 

KDO SE NEOZVAL NA MŮJ E- MAIL- UČIŇTE TAK! 

KDO NEPOSLAL PRÁCI Z MINULÉHO TÝDNE – POŠLETE JI NYNÍ! 

V UČEBNICI SI PROČTĚTE KAPITOLU: Základní lidská práva str. 138 – 140. 

Do sešitu napište odpověď na otázky č. 1. a 2. na straně 140. Nafoťte a pošlete na můj e- mail. 

 


