Úkoly 7.B – 23.-27.3.
Matematika:
1) Vypočítej velikost úhlu γ trojúhelníku ABC, jestliže platí:
a) α = 490, β = 58O

b) α = 37025‘, β = 105O14‘

2) Velikosti úhlů při základně ROVNORAMENNÉHO trojúhelníka ABC jsou 45 0. Vypočítejte velikost úhlu při hlavním vrcholu.
3) Vypočítejte OBVOD ROVNOSTRANNÉHO trojúhelníka se stranami délky 7 cm. Trojúhelník sestrojte (dle jaké věty???), použijte rozpor (náčrtek)
– postup – konstrukci – závěr.
4) Převeď na STUPNĚ a MINUTY: 217/ ; 148/ ; 67/
5) Převeď na MINUTY: 2015/ ; 1004/ ; 1059/
6) Vypočítej:
a) 3,7 + 0,4

b) 1,07+3,02

c) 0,9 – 0,3

g) 3,142 : 0,1

h) 0,9 . 0,3 i) 22,24 : 8

d) 3,96 – 2,47

e) 3,142 . 10

f) 3,142 . 0,1

j) 2,816 : 1,1

Anglický jazyk:
p. uč. Thieleová

- pustit si prvních 30 minut 1. Dílu Harry Pottera (Harry Potter and the Philosopher´s Stone) v angličtině, vypsat si
minimálně 20 nových slovíček s překladem do sešitu

p.uč. Šimková

- 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

p. uč. 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 /v Komens Bakalaři/ - cvičení z pracovního sešitu – do sešitu udělej cvičení 1, 2a, b - tady překresli do
sešitu mapu a podle rozhovoru nakresli obě cesty.

Přírodopis:

- U str. 76 výpisky, 76/1-3
- U str. 77 výpisky, 77/1,2

Fyzika:

- Archimedův zákon str. 118-120 (žlutý rám a obr. 2.32 do sešitu, cv. 4 str.
122)

Německý jazyk:

Dějepis:

- 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….
- str. 106-108 – Průběh husitských válek – přečíst, vypsat výpisky = silné
tučně označené černé písmo, pojmy
Str. 109 – přečíst

Český jazyk
Do ČJ-Š zapsat: PŘÍSUDEK
Př= vět.člen, který tvrdí něco o Po; ?= Co dělá Po?,- bývá vyjádřen větš.určitým sloves.tvarem
Druhy Př: I.-slovesný 1) jednoduchý /např.: Eva spí tvrdě./
2) složený-tvoří ho a)sloveso způsobové + infinitiv plnovýznamového slovesa
(moci, smět, chtít, muset, mít-mít za povinnost) /např.: Musím jít domů. Mohu vám pomoci?)
b)sloveso fázové + infinitiv plnovýznam.slovesa
(začít/začínat, zůstat/zůstávat, přestat/přestávat) /např.: Začíná pršet. Přestaň už konečně zlobit!/
II.-slovesně-jmenný=jmenný se sponou- tvoří ho sponové sloveso + 1,2,(3,6)
(být/bývat, stát/stávat se) /např.: Jan se stal vítězem turnaje. Iva je zvědavá. To bylo naše./
III.-jmenný beze spony- sponové sloveso chybí /např.: Sliby-chyby. Čistota půl zdraví./
IV.- vyjádřený citoslovcem- / např.: Kočka hop na strom. Kanárek frnk z klece ven.
Do ČJ-Š: 93-4/1, Vypiš pouze celé přísudky a urči jejich druh dle zápisu např.. I-1, I-2,…,IV.
Do ČJ-D: 94/1 Cvičení opiš a Př. Podtrhej vlnovkou.

