7. ročník
MATEMATIKA
Vyučující: Marcela Oujiřová

V pátek jsem zadala test na SCIO - poměr, přímá a nepřímá úměrnost, stále ještě někdo
nemá doděláno, dokončit do zítřka
V PS číslo 1 udělej stranu 39 a 72, je to opakování, řešení pošlu v pátek do Bakalářů
Do školního sešitu si napiš Procenta, přečti si stranu 54 a 55
Pusť si toto video: https://www.youtube.com/watch?v=aNserce52GE
A vypočítej příklady strana 55 cvičení 1,2,3, - vzadu jsou výsledky, tak si zkontroluj, že tomu
rozumíš

ČESKÝ JAZYK
Vyučující: Petra Železná

1) Mluvnice: Vypracuj (do čt do půlnoci) SCIO test č. 2 na tvoření a příbuznost slov - žádný
jiný jsem nezadala!
2) DÚ do dom. sešitu: uč. str. 85/2 - jen vypisuj, klíč posílám do Bakalářů ve středu
3) nové učivo Doplněk - prostuduj v uč. str. 86 – do škol. sešitu stručné výpisky
4) PS 38/5 a cv. 5
5) trénuj na www.skolasnadhledem.cz - kód 533 038
6) Literatura – do čt vypracuj pracovní list Detektivka - posílat nemusíš, zapiš si dle kritérií
přečtenou knihu (bez pracovního listu), v pátek zadám na Teams/Bakalářů otázku č. 2 k naší
literární soutěži

NĚMECKÝ JAZYK
Vyučující: Petra Železná

1) trénuj NJ na tomto webu: https://www.mauthor.com/present/6473876817707008
2) dobrovolný dom. úkol: napíšeš bez chyby 3 fráze pro omluvu, které jsme se učili a máme
je na nástěnce? - odpověz do Teams/na mail/do Bakalářů
3) zopakuj si názvy pro svátky/měsíce/roční období - v út zadám testík do Teams
4) vypracuj: PS/17, 66/7,10

Vyučující: Lenka Košťálová

PS str. 67 - vyznač zvýrazňovačem nebo si vypiš do sešitu názvy měsíců, každý jak je zvyklý.
PS str. 62 / 12, 13b, 14.
Do sešitu si vypiš 4 roční období- máš je tučně vyznačeny v PS str. 62/14
U názvů měsíců v roce i ročních období používáme předložku IM.
Im Sommer – v létě, im Juni – v červnu. - zapište si do sešitu.

Vyučující: Lucie Jovanovičová

Do Bakalářů bude vložen odkaz na kvíz v aplikaci Kahoot.
Do sešitu si vypiš jednotlivé měsíce a roční období (můžeš využít vypracovaná cvičení na str.
62 v PS); dále si napiš, že se s jednotlivými měsíci a ročními obdobími pojí předložka im
(např.: im Herbst = na podzim, im März - v březnu)
PS 63/16 (vyfocené mi prosím pošli na email)

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Vyučující: Eva Škvorová

V pracovním sešitě si na str. P14 přečti a zvýrazni, jak vyjádříme čas – datum, za jak dlouho
se něco stane, v jaké měsíci, ročním období... odkdy dokdy. Vše až do “POZOR!” (První tři
čtverečky ;-)
Do sešitu s nadpisem Dans le temps a dnešním datem si vypiš roční období.
Dále z uč. na str. 77 z rámečku Observe vypiš do sešitu příklad věty, kde výraz použiješ, a co
to znamená česky. Př. Dimanche on va au cinéma. V neděli jdeme do kina. Atd.
Práci ze sešitu vyfoť a pošli na mail či jak ti to vyhovuje.
Bonne chance! :-)

ANGLICKÝ JAZYK
Vyučující: Soňa Nečesaná

Zadání pro tento týden:
1. Zkontrolujte si práci z minulého týdne. Řešení najdete v teams.
2. UČ 57/5a,b vypracuj v teams a odevzdej.
3. PS 44/1,2,3,4
4. Procvičování online. Zadání v teams.

Vyučující: Kubásková Kateřina

Project 3
1/ SB 62/1 Read and listen
Audio: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
2/ SB 63/ 3a Into your school exer. Book
3/ SB 63/5 just say…

4/ SB 63/ 6abc

Choose tree dialogues and write them into your school exer. Book
5/ WB 50, 51 Please check the answers with the file in TEAMS (v „soubory“)

Komunikace:
MAIL, BAKALÁŘI, TEAMS (8 – 15)
Společná hodina na teams – čtvrtek ve 12 hod.
Vyučující: Lucie Wladařová

1/ Unit 5A irregular verbs - zadání v TEAMS - do it in TEAMS
2/ Present perfect listening comprehension online - practice
https://esol.britishcouncil.org/content/learners/grammar-and-vocabulary/grammarlessons/my-hobby-present-perfect
Listen - My hobby - it´s about pottery - there are three tasks to do and you can check them
too. You can also see the transcript
3/ MY HOBBIES - zadání v TEAMS - do it in TEAMS
5 sentences only about your hobbies, using present perfect and correct key words - you
have them in your Word document from last week - JUST, ALREADY, YET, NEVER, SINCE, FOR,
UP TO NOW, SO FAR, RECENTLY
Vyučující: Hana Kráslová

1. Posílám klíč k vypracovaným cvičením v PS str. 42-43, klíč najdete v příloze, v Bakalářích,
sekce DÚ (Ti, co mi neposlali tyto stránky ke kontrole, nebo jí poslali v neděli, či dnes –
zkontrolují sami!)
2. Pročti a zapamatuj si slovní zásobu lekce 5A - PS str. 78 (They have been successful)
3. Pročti si gramatiku k lekci 5A PS str. 72 /5.1,5.2 zapamatuj si: předpřítomný čas se tvoří
TO HAVE + PŘÍČESTÍ TRPNÉ VÝZNAMOVÉHO SLOVESA. Významové sloveso je buď
pravidelné -ED, nebo nepravidelné (to najdeš ve 3. sloupci nepravidelných sloves), vybarvi
si ty dva rámečky

4. Učebnice str. 56/1 Projdi si ústně
5. Učebnice str. 56/2a Přečti si a můžeš kontrolovat i poslechem, který je již k nové verzi
učebnic a jsou tam malinké změny oprati textu, který máte v učebnici, tak jestli na ně
přijdeš, můžeš mi je vypsat, ofotit a poslat. Náležitě ohodnotím jako aktivitu navíc!!!
6. PS str. 44 ( klíč ke cvičením ti pošlu v pátek)
Poznámka: odkaz na poslechová cvičení v učebnici:
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/?cc=global&selLanguage=en
(Page – stránka, ex. – cv.)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ
Vyučující: Petra Železná

1) Projekt Baroko se odsouvá na příští školní rok.
2) Zatím sleduj současnou aktuální situaci, zaměř se na to, co tě zajímá - např. nové vědecké
poznatky, ekonomický dopad, vlna solidarity, porovnání míry epidemie ve světě apod.
3) Poznatky si shromažďuj, příští týden dostaneš úkol.

PŘÍRODOPIS
Vyučující: Lenka Košťálová

Minulý týden jste si vytvořili tabulku - VÍM, CHCI VĚDĚT, DOZVĚDEL JSEM SE – vyplnili jste
první dva sloupce na téma netopýři. Zítra budete mít v DÚ na bakalářích připravenou přílohu
o životě a rozmnožování netopýrů. Přečti si 1. odstavec, pokud nerozumíš nějakému slovu,
zkus se někoho zeptat nebo vyhledej na internetu. Až přečteš celý odstavec, řekni svými
slovy, co jsi se v něm dozvěděl ( můžeš informace sdělit, rodičům, sourozenci). Tímto stylem
pokračuj s dalšími odstavci. Teprve poté si do sešitu vyplň 3. odstavec DOZVĚDĚL JSEM SE.
Do sešitu ještě najdi a vysvětli pojem echolokace a vypiš další zástupce letounů.
V pondělí 30. 3. vám nachystám testík na Teams, zopakuj zajícovci, hlodavci, chobotnatci,
lich a sudokopytníci. Test ještě připomenu přes eŽK.
Hezký týden.

DĚJEPIS
Vyučující: Irena Syblíková

Jan Amos Komenský – životopis

ZEMĚPIS
Vyučující: Hana Tomšíková

Téma - vodstvo - pošlu zápisy úmoří, vodní tok, podpovrchové vody
Dú - zůstává z minulé hodiny - prosím o zaslání odpovědí do mého školního mailu.
Podrobnosti budou v mailu.

FYZIKA
Vyučující: Hana Ohnůtková

Téma - čočky a oko - výklad i zápis pomocí prezentace proběhne v Teams - ve čtvrtek
zkusíme přes Teams test na zrcadla

Vyučující: Jan Hájek

Opakování a procvičování stín, zatmění, fáze Měsíce; vše zadáno v Teams.

