
7. B práce 11. – 15.5. 2020 

Český jazyk: 

- Práce v příoze 

Matematika: 

1/ Osová souměrnost 
Do domácího sešitu (jako další úkol) vyřeš U23/1a),b), U23/4Ba),b). Vypracované mi pošli (vždy uveď i 
číslo příkladu) na moji 
e-mailovou adresu do 13.5.2020. 
2/ Čtyřúhelník. Rovnoběžník 
1/ Do školního sešitu zpředu – opiš a narýsuj z přílohy a nastuduj 
2/ Prostuduj v učebnici na str. 36-39 
3/ Podívej se na YouTube:  
    a)Čtyřúhelníky   https://www.youtube.com/watch?v=L2FPIcGvLeY      
     b) Rovnoběžníky    https://www.youtube.com/watch?v=QMIH2TgIUkI 
       
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: 

- Zopakujte si budoucí čas z minulého týdne 

- Uč. Str. 69/4b do sešitu, vyfoť a pošli mi 

- Prac. Seš. Str. 55/4,5,6 též vyfoť a pošli: Petra-Novi@seznam.cz  

 

- Stále nemám žádnou práci od Evči a Nicolase, ozvěte se! Evča, Nicolas a Tonda nekomunikují 

v matematice, buďte pilní a pečliví, pozorně čtěte pokyny od vyučujících a podle nich se řiďte, 

je to důležité!! 

Německý jazyk: 

- Práce v příloze 

Dějepis: 

- Práce v příloze 

Přírodopis: 

- Prostudovat si kapitolu Les a jeho význam (uč. str. 95-97) a Krytosemenné rostliny (uč. str. 98) a do 

sešitu vypsat poznámky. Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 48) – zasílat ke kontrole lze na 

petrcurko@seznam.cz. 
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- Další úkol na jedničku: Pokud máte možnost, zhotovte uměleckou fotografii libovolného stromu, 

který se vám líbí a napište mi o něm pár vět (o jaký druh se jedná, kde se nachází, proč se vám líbí 

apod.). 

- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

- Od tohoto týdne již nebudu posílat prezentace, jelikož jsou všechny umístěné na Youtube (kanál 

Petr Curko, https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). Je mnohem lepší, když žáci danou 

kapitolu naposlouchají. 

 

Fyzika: 

UČ. STR 155 - 160  prostudovat 

  -poznámky:zakreslit podle učebnice 4 základní měsíční fáze /str 156 obr 3.8/ 

                           zakreslit zatmění Slunce a zatmění Měsíce 

 -písemně: vypracovat  otázku 1,2/160    úlohu 3/160 

   vytvoř si večer stín od lampičky 

 

Občanská výchova: 

- Práce v příloze 

https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists

