ÚKOLY – JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY – 7.A = 23.3. – 28.3.
ČJ: Mluvnice: Přísudek slovesný – str. 93/94 – pročíst, splnit úkoly cvičení č. 1, 2
Literatura: vyhledat – W. Shakespeare - tragédie /internet/ s důrazem na dílo: Romeo a Julie
Stále opakovat : psaní i/y ve všech jevech, procvičovat pády (pádování slov v jakékoliv
textu), základní skladebná dvojice (opět vyhledávej v jakémkoliv textu a nezapomínej na věty
s nevyjádřeným podmětem)
Matematika :
Do školního sešitu zapsat Rozšiřování a krácení poměru
Podle učebnice 1. díl zopakovat ze str. 11-14 rozšiřování a krácení zlomků, udělat do škol. sešitu str.
9, cv. 1, str. 10, cv. 7, str. 13, cv. 5, úplně stejně se rozšiřují a krátí poměry, převádějí do základního
tvaru.
Podle učebnice 2. díl zapsat rámeček str. 8 a cvičení 1, ze str. 9 opsat rámeček a vypracovat do
školního sešitu cv. 2, 3, 4, 5, str. 10 opsat rámeček a str. 11,cv. 6, 8 a 9, napovím: je-li poměr ve tvaru
např. 0,2:0,6 rozšířím jej 10, abych se zbavila desetinného místa, dostanu 0,2:0,6 =2:6 pokrátím jej 2
a dostanu 1:3, vše zapíši jako 0,2:0,6=2:6=1:3...to je poměr v základním tvaru, str. 11 cv. 10, v
posledních dvou cvičeních nedělat příklady se zlomky.
Do školního sešitu zapsat Rovnoběžníky a vypracuj z učebnice 3. díl str. 48, cv. 2a), str. 49, cv. 3a) u
daných rovnoběžníků vypočti obvod a obsah, není-li nějaký údaj zadaný, změř ho!!!

AJ : určitý člen WB 35/4-6, členy SB 46/1-2 přečíst a prohlédnout mapku, členy –
vysvětlení v Google Classroom, zapsat do šk. sešitu, SB 47/4 písemně do sešitu, WB 36/1-2
7.A,B – sk. Křivohlavá, Učebnice str.46/ přečíst, do sešitu odpovědět na otázku 1,2,
str. 47/2, Grammar – str.47/ 3a,b,c – pouze ústně
str. 47/4a do sešitu – jen zapiš čísla 1-21 a ke každému číslu napiš správný člen a,an nebo the.
V příloze - cvičení z pracovního sešitu – do sešitu udělej cvičení 1, 2a, b - tady překresli do sešitu
mapu a podle rozhovoru nakresli obě cesty.

NJ :

UČ. str. 46/10 – zapiš do školního sešitu všechna slovíčka z obrázku i se členem určitým
UČ. str. 46/11 – opiš do školního sešitu všechny pokyny z levého sloupce v němčině (pod
sebe) a k nim potom přiřaď české pokyny (z pravého sloupce). Piš celé věty, ne 1d….

Přírodopis: U str. 76 výpisky, 76/1-3,

U str. 77 výpisky, 77/1,2

Zeměpis :
Zopakovat státy JZ Asie a Kavkaz, Učebnice str. 26-29, Do sešitu napsat Jižní Asie
vypsat podle mapky str. 26 státy, které do této oblasti patří, v atlase vyhledat hlavní města, napsat, co
tyto státy mají společné /poloha, obyvatelstvo, hospodářství/ a ze str. 27-28 udělat zápisky z Indie

Dějepis: Husitství = učebnice str. 104 – 106 /do poloviny stránky/ přečti i text na stranách +
prohlédni obrázky

FY: Archimedův zákon. str.118-120 (žlutý rám a obr.2.32. do sešitu, cv.4.str.122 )
OV- učebnice str. 45-47 (kultura v našem životě) přečíst, Výpisky,prostudovat. Kulturní bohatství
učebnice str. 48-51,přečíst,prostudovat,výpisky. Na str.51-dle mapky vypsat do sešitu NP + CHKO.

