
ÚKOLY 7.A – 18. 5. – 22. 5. 

Český jazyk   

- mluvnice: kapitola PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ  - učebnice str. 104 – 108, vypsat si poučky o 

příslovečných určeních místa, času, způsobu a míry ( NE věty příslovečné!) Písemně cv. 1/104 

(vypsat příslovečná určení a určit jejich druh), cv. 1a/106, 1/108 – možno poslat ke kontrole. 

                    - z článku Foglar (uč. str. 170) vypiš všechna slova cizího původu a pokus se je 

nahradit českými se stejným a podobným významem. 

                    - literární výchova: Přečíst povídky Oty Pavla Koncert a Moje první ryba (čít. Str. 

163- 166) a napsat charakteristiku Karla Proška do sešitu a ofocenou mi poslat ke kontrole. 

Využijte osnovu charakteristiky ze slohu. 

Dějepis 

Učit se zadané učivo a čekat slíbenou prověrku znalostí. 

Anglický jazyk 

procvičovat going to 
prac. sešit str. 55 celá 
naplánuj oslavu; napiš 12 vět o tom, co budeš a nebudeš dělat (koho pozveš, co 
koupíš,...), použij going to 
vypracované zašli na bohumila.humlova@seznam.cz 

Přírodopis 

- Prostudovat si kapitolu Listnaté stromy a keře (uč. str. 99-101) a Rostliny 

pryskyřníkovité (uč. str. 102-103) a do sešitu vypsat poznámky. Témata lze procvičit v 

pracovním sešitu (str. 49-50) – zasílat ke kontrole lze na petrcurko@seznam.cz. 

- Další úkol na jedničku: Vytvořte a pošlete mi libovolnou křížovku na téma listnaté stromy 

a keře. 

- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

- Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na 

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

Fyzika 

Učebnice str. 160 - 164 Zákon odrazu světla, prostudovat 

- poznámky: zapsat zákon odrazu světla, zakreslit a popsat úhly a paprsky (obr. 3.14b v 

učebnici) 

- písemně: U2/163  U4/164  můžeš zkusit periskop U7/164 

 

Německý jazyk 

Viz příloha 

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


Matematika  

1/ Osová souměrnost. Čtyřúhelník 

Do domácího sešitu (jako další úkol) vyřeš S118/1b), S132/15b), U37/4b). 
Vypracované mi pošli (vždy uveď i číslo příkladu) na moji e-mailovou 
adresu do 20.5.2020. 
2/ Vlastnosti rovnoběžníků 

1/ Do školního sešitu zpředu – opiš (a narýsuj) z přílohy učivo a nauč se 
vlastnosti jednotlivých rovnoběžníků 

2/ Prostuduj v učebnici na str. 43-46 

3/ Podívej se na YouTube:  Čtyřúhelníky, 
rovnoběžníky https://www.youtube.com/watch?v=JdI1aLMr9is&t=513s 

3/Poznámka 

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

 

+ Příloha 

Občanská výchova 

V učebnici na str. 140 - 143 je text SPECIFICKÁ LIDSKÁ PRÁVA. Ten pročtěte a 
pošlete mi odpověď na e- mail na otázku č. 1 na str. 143. 
Kdo neposlal práci z minulého týdne, tak pošlete! 
Kdo jste se ještě vůbec neozval, učiňte tak! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JdI1aLMr9is&t=513s
mailto:homolkovajit@centrum.cz

