
      7.A       

         
         Český jazyk   Frančeová Eva  Učebnice str.70/1,2,3 - napsat do sešitu 

                   str.72/ 1,2    - napsat do sešitu 

                   str. 73 - do sešitu napsat číslo otázky a písmeno se správnou odpovědí př.1c, 2b. 

Opsat do sešitu str. 74 modré rámečky-ještě na str.75 

ČJ Pracovní sešit str.23/1,2,3,4 

 

 

Napsat do slohového sešitu charakteristiku kamaráda 

                           Anglický jazyk   Mračková Jana  naučit se vyprávění o Londýnu – inspirace str. 44 nebo internet 

- opakovat a naučit se všechna nepravidelná slovesa 

- přečíst a porozumět příběhu na str. 48 v učebnici, vypsat a přeložit do sešitu neznámá slovíčka, do sešitu odpovědět na otázky str. 49/2 

- prac. sešit 38/1,2 

                           Německý jazyk   Trhlíková Magdaléna  učebnice 35/4 – zopakovat slovní zásobu  

pracovní sešit 27/5, 6 

pracovní sešit 33 – slovíčka 3 L - učit se všechna 

                           Německý jazyk   Žižková Pavlína  Učebnice 35/4 – přečíst a přeložit slovíčka a slovní spojení pomocí slovíček 3 L (pracovní sešit str. 33) 

 - přepsat a přeložit do sešitu Grammatik slovní spojení (pouze prostřední sloupec) 

Pracovní sešit – 27/5, 6 

Pracovní sešit 33 – učit se slovíčka 3 L (všechna) 

                           Dějepis   Kaslová Markéta  Karel IV., Václav IV. – str. 99 - 103. Po návratu prověrka v rozsahu učiva: Společnost vrcholného a pozdního středověku až po Zámořské 

objevy včetně amerických civilizací. 

                           Občanská výchova   Volfová Hana  Téma: Řízení společnosti – Pořídit do sešitu výpisky z učebnice ze stran 68-69 a odpovědět  písemně do sešitu na otázky: 

 1)Kdo je hejtmanem tvého kraje? 

 2) Co vede podle tebe k tomu, že jsou lidé členy různých zájmových skupin? 

 3)Které zájmové organizace působí ve tvé obci nebo v Přešticích? 

                           



Zeměpis   Kindl Marek  Politická mapa Ameriky – vypsat do sešitu státy Severní Ameriky, státy Střední Ameriky a státy Jižní Ameriky. 

Opsat do sešitu: 
KANADA 

- 2. největší stát světa (rozloha jako Evropa);- Jezera ledovcového původu;- Provincie a teritoria;- Původní obyvatelé Inuité (eskymáci), Indiáni 

- Úřední řeč (angličtina, francouzština, inuitština Nunavut);- Vyspělá hospodářská země, mnoho nerostných surovin, průmysl, zemědělství 
- Vysoká životní úroveň;- Mnoho národních parků, ochrana nádherné přírody 

- Města Kanady – vypsat do sešitu 

 
USA (United States of America) 

Otázky vypiš do sešitu a najdi odpověď. 

1. Přelož do angličtiny „ Skalnaté hory“ 
2. Vypiš Velká kanadská jezera. 

3. V kterém roce byla vyhlášena samostatnost a nezávislost USA. 

4. Kolik hvězd má vlajka USA, vypiš alespoŇ 8 států USA. 
5. Jak se dříve jmenoval New York a proč. 

6. Jakou přezdívku má New York. 

7. Která řeka protéká Grand Canyonem. 
8. Ve které čtvrti New Yorku se nachází Central park. 

9. Která řeka protéká hlavním městem USA. 

10. Ve kterém americkém státě a městě byl zastřelen americký prezident J.F. Kennedy (1963) 
11. Coje to Golden gate a ve kterém městě ho najdeme. 

12. Ve kterých 2 státech USA byla zlatá horečka. 

13. Mauna Kea je sopkou a nejvyšší horou světa, pokud bychom ji mšřili i s její podmořskou částí – kde leží. 
14. Vypiš alespoň 3 národní parky USA. 

15. Kteří američtí prezidenti jsou na bankovkách (dolarovkách) USA. 

                           Matematika   Kučerová Magdalena  Pracovní sešit – strana 33 až 37 – všechna cvičení – KONSTRUKCE ROVNOBĚŽNÍKŮ  

Učebnice strana 60 až 63 – LICHOBĚŽNÍKY – vlastnosti a konstrukce   

                           Přírodopis   Rajčok Jan  Začít botaniku – učebnice str. 72 opakování, dále str. 73 – 79 – Stavba těla krytosemenných rostlin a jejich život – přečíst, udělat výpisky 

do sešitu (včetně textu po stranách), nákresy obr. 2, 4, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21 + zpracovat otázky str. 74, 76, 78, 79 zezadu do sešitu, 

naučit se. 

                           Fyzika   Kučerová Magdalena  Učebnice strana 65 domalovat rybníky a teplotní anomálii vody  

Dále výpisky strana 66 až 72 – KAPILÁRNÍ JEVY, HYDROSTATTICKÝ TLAK, SPOJENÉ NÁDOBY  

                                             
       

 
 
 

  



         

      7.B       

         
         Český jazyk   Kaslová Markéta  Český jazyk: Význam slova – učebnice str. 57/opsat modré tabulky + ústně cv. 1, 2 + písemně cv. 3/. 

         Nácvik pravopisu koncovek přídavných jmen. 

                      Po návratu prověrka na téma: Příslovce, Neohebné slovní druhy (předložky, spojky, částice, citoslovce). 

Sloh: Výtah – str. 144 /opsat modrou tabulku/ + str. 147 cv. 7 a-d. 

Literatura: Drama – str. 109 oranžový rámeček + ukázka Deset malých černoušků str. 108 - 109. 

                           Anglický jazyk   Dobranská Ludmila  Přepsat a naučit slovní zásobu  Unit 3 Times and places 

3B   A dangerous situation  + Natural disasters  - prac. sešit str.82 

3C   Murder in the library- prac. sešit str. 82 

Učebnice  str. 34  - text cvičení 2 –  do školního sešitu-  zkusit písemně přeložit rozhovor mezi reportérem a Johnem, pokud si 

nevíš rady s překladem některé věty či části,  pouze anglicky opiš danou část                   

Učebnice str. 35 napiš pořadí obrázků  podle rozhovoru (viz cvič. 2) 

 

 Pracovní sešit – doplnit  str. 26 cvičení 1, 2 

                          doplnit  str. 28 cvičení 2 , 3 

                  Německý jazyk   Křížová Lenka  procvičovat vazbu  am liebsten 

- do sešitu – s.39 – gramatika – opsat, s.39/cv.12 b/ pís.  

- slov. zásoba E.4 z PS napsat do slovníčku, do škol. sešitu s.41 nakreslit a popsat – Schulbedarf 

                           Ruský jazyk   Petrášová Lenka  Doplnit všechna cvičení v pracovním sešitě do str.32.  

Slovíčka v učebnici na str. 60-61. 

Naučit se časovat slovesa na str. 62. 

                  Francouzský jazyk   Hrubá Michaela  Naučit se slovíčka PS 34/ page 31 

UČ 32/1,2 – cv. 2 písemně do sešitů……drž se modelu v prvním cvičení 

PS 27/ cv. 1,2 

                           Dějepis   Kaslová Markéta  Karel IV., Václav IV. – str. 99 - 103. 
 Po návratu prověrka v rozsahu učiva: Společnost vrcholného a pozdního středověku až po Zámořské objevy včetně amerických civilizací. 

                           



Občanská výchova   Volfová Hana  Téma: Řízení společnosti – Pořídit do sešitu výpisky z učebnice ze stran 68-69 a odpovědět  písemně do sešitu na otázky: 

 1)Kdo je hejtmanem tvého kraje? 

 2) Co vede podle tebe k tomu, že jsou lidé členy různých zájmových skupin? 

 3)Které zájmové organizace působí ve tvé obci nebo v Přešticích? 

                           Zeměpis   Hodanová Dagmar  Zakresli do mapky města USA – New York, Washington, Boston, Chicago, Detroit, Los Angeles, 

San Francisco, Houston, New Orleans 

Zapiš a vysvětli do seš.- co je megalopolis, kde se nachází? 

Připrav si odpovědi na otázky z uč.s. 34, použij uč.,atlas nebo internet 

Mexiko – uč.s.34 – přečti a zapiš poznámky do seš. 

Vypiš a vyhledej v atlase malé a ostrovní státy Střední Ameriky – uč.s. 35 

                           Matematika   Bošková Drahuše  Obvod, obsah rovnoběžníku, trojúhelníku, lichoběžník(př. 57/1,2; 58/5,7; 59/1,2; 

61/1,2,4; 63/1; 64/1) 

geometrie  str. 56 - 64;  prac. seš. geometrie str. 37 – 42 

                           Přírodopis   Rajčok Jan  Vynechat 1 stránku v sešitu na dokončení primátů (uděláme společně), pak začít botaniku – učebnice str. 72 opakování, dále str. 73 – 79 – 

Stavba těla krytosemenných rostlin a jejich život – přečíst, udělat výpisky do sešitu (včetně textu po stranách), nákresy obr. 2, 4, 6, 8, 9, 

15, 16, 17, 20, 21 + zpracovat otázky str. 74, 76, 78, 79 zezadu do sešitu, naučit se. 

                           Fyzika   Bošková Drahuše  Hydrostatický tlak, spojené nádoby, Archimédův zákon    fyzika str. 69 – 75   

                                             
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

      7.C       

         
         Český jazyk   Matějovská Hana   1.Opakování pravopis str.54/cv.1,5  str.55/cv.1,3,5 

 2.Pracovní sešit 1. str.28 a 29 - doplnit cvičení, str.32/cv.1-jazykové rozbory 

 3.Sloh:dokončit komiks, učebnice str.114/cv.11a, str.115/cv.12a 

 4.Čítanka: str.84-95. 

                           Anglický jazyk   Maxianová Růžena  naučit se vyprávět  - Londýn / York 

- vypracovat PL (spojit části vět, odpovědět na otázky, najít správné věty) 

- naučit se všechna nepravidelná slovesa 

WB (pracovní sešit) str. 34- 37 

Book (učebnice) str. 45- 47 vypracovat cvičení 

                  Anglický jazyk   Mračková Jana  naučit se vyprávění o Londýnu – inspirace str. 44 nebo internet 

- opakovat a naučit se všechna nepravidelná slovesa 

- přečíst a porozumět příběhu na str. 48 v učebnici, vypsat a přeložit do sešitu neznámá slovíčka, do sešitu odpovědět na otázky str. 49/2 

- prac. sešit 38/1,2 

                           Německý jazyk   Křížová Lenka  procvičovat vazbu  am liebsten 

- do sešitu – s.39 – gramatika – opsat, s.39/cv.12 b/ pís.  

- slov. zásoba E.4 z PS napsat do slovníčku, do škol. sešitu s.41 nakreslit a popsat – Schulbedarf 

                           Německý jazyk   Trhlíková Magdaléna  Učebnice 35/4 – přečíst a přeložit slovíčka a slovní spojení pomocí slovíček 3 L (pracovní sešit str. 33) 

 - přepsat a přeložit do školního sešitu slovní spojení (pouze prostřední sloupec) 

pracovní sešit 27/5, 6 

pracovní sešit 33 – slovíčka 3 L - učit se všechna 

                           Německý jazyk   Žižková Pavlína  Učebnice 35/4 – přečíst a přeložit slovíčka a slovní spojení pomocí slovíček 3 L (pracovní sešit str. 33) 

 - přepsat a přeložit do sešitu Grammatik slovní spojení (pouze prostřední sloupec) 

Pracovní sešit – 27/5, 6 

Pracovní sešit 33 – učit se slovíčka 3 L (všechna) 

                           



Ruský jazyk   Petrášová Lenka  Doplnit všechna cvičení v pracovním sešitě do str.32.  

Slovíčka v učebnici na str. 60-61. 

Naučit se časovat slovesa na str. 62. 

                           Francouzský jazyk   Hrubá Michaela  Naučit se slovíčka PS 34/ page 31 

UČ 32/1,2 – cv. 2 písemně do sešitů……drž se modelu v prvním cvičení 

PS 27/ cv. 1,2 

                           Dějepis   Frančeová Eva  Výpisky str. 95-103 /bez rodokmenů/ 

                           Občanská výchova   Volfová Hana  Téma: Řízení společnosti – Pořídit do sešitu výpisky z učebnice ze stran 68-69 a odpovědět  písemně do sešitu na otázky: 

 1)Kdo je hejtmanem tvého kraje? 

 2) Co vede podle tebe k tomu, že jsou lidé členy různých zájmových skupin? 

 3)Které zájmové organizace působí ve tvé obci nebo v Přešticích? 

                           



Zeměpis   Kindl Marek  Politická mapa Ameriky – vypsat do sešitu státy Severní Ameriky, státy Střední Ameriky a státy Jižní Ameriky. 

Opsat do sešitu: 
KANADA 

- 2. největší stát světa (rozloha jako Evropa);- Jezera ledovcového původu;- Provincie a teritoria;- Původní obyvatelé Inuité (eskymáci), Indiáni 

- Úřední řeč (angličtina, francouzština, inuitština Nunavut);- Vyspělá hospodářská země, mnoho nerostných surovin, průmysl, zemědělství 
- Vysoká životní úroveň;- Mnoho národních parků, ochrana nádherné přírody 

- Města Kanady – vypsat do sešitu 

 
USA (United States of America) 

Otázky vypiš do sešitu a najdi odpověď. 

1. Přelož do angličtiny „ Skalnaté hory“ 
2. Vypiš Velká kanadská jezera. 

3. V kterém roce byla vyhlášena samostatnost a nezávislost USA. 

4. Kolik hvězd má vlajka USA, vypiš alespoŇ 8 států USA. 
5. Jak se dříve jmenoval New York a proč. 

6. Jakou přezdívku má New York. 

7. Která řeka protéká Grand Canyonem. 
8. Ve které čtvrti New Yorku se nachází Central park. 

9. Která řeka protéká hlavním městem USA. 

10. Ve kterém americkém státě a městě byl zastřelen americký prezident J.F. Kennedy (1963) 
11. Coje to Golden gate a ve kterém městě ho najdeme. 

12. Ve kterých 2 státech USA byla zlatá horečka. 

13. Mauna Kea je sopkou a nejvyšší horou světa, pokud bychom ji mšřili i s její podmořskou částí – kde leží. 
14. Vypiš alespoň 3 národní parky USA. 

15. Kteří američtí prezidenti jsou na bankovkách (dolarovkách) USA. 

                           Matematika   Malík Marian  opakování obvodu, obsahu rovnoběžníku – pracovní sešit geometrie str. 37/1,  

                                 38/2,5 

                                 nová látka – obsah trojúhelníku – učebnice geometrie str. 58, opsat zeleně            

                                 zvýrazněnou větu + vzorec obsahu trojúhelníku, učebnice G. str. 59/ 1,2,3,4,5      

                                 (kontrola podle výsledků v učebnici)  

                                                   - obsah lichoběžníku – učebnice geometrie str. 64, opsat zeleně   

                                 zvýrazněnou větu + vzorec obsahu lichoběžníku, str. 64/1,2,3,4  

                           Přírodopis   Rajčok Jan  Vynechat půl stránky v sešitu na dokončení primátů (uděláme společně), pak začít botaniku – učebnice str. 72 opakování, dále str. 73 – 79 

– Stavba těla krytosemenných rostlin a jejich život – přečíst, udělat výpisky do sešitu (včetně textu po stranách), nákresy obr. 2, 4, 6, 8, 9, 

15, 16, 17, 20, 21 + zpracovat otázky str. 74, 76, 78, 79 zezadu do sešitu, naučit se. 

                           Fyzika   Bošková Drahuše  Hydrostatický tlak, spojené nádoby, Archimédův zákon    fyzika str. 69 – 75   

                                             



         

         

      7.D       

         
         Český jazyk   Frančeová Eva  Učebnice str.70/1,2,3 - napsat do sešitu 

                   str.72/ 1,2    - napsat do sešitu 

                   str. 73 - do sešitu napsat číslo otázky a písmeno se správnou odpovědí př.1c, 2b. 

Opsat do sešitu str. 74 modré rámečky-ještě na str.75 

ČJ Pracovní sešit str.23/1,2,3,4 

 

 

Napsat do slohového sešitu charakteristiku kamaráda 

                           Anglický jazyk   Dobranská Ludmila  Přepsat a naučit slovní zásobu  Unit 3 Times and places 

3B   A dangerous situation  + Natural disasters  - prac. sešit str.82 

3C   Murder in the library- prac. sešit str. 82 

Učebnice  str. 34  - text cvičení 2 –  do školního sešitu-  zkusit písemně přeložit rozhovor mezi reportérem a Johnem, pokud si 

nevíš rady s překladem některé věty či části,  pouze anglicky opiš danou část                   

Učebnice str. 35 napiš pořadí obrázků  podle rozhovoru (viz cvič. 2) 

 

 Pracovní sešit – doplnit  str. 26 cvičení 1, 2 

                          doplnit  str. 28 cvičení 2 , 3 

                           Německý jazyk   Trhlíková Magdaléna  Učebnice 35/4 – přečíst a přeložit slovíčka a slovní spojení pomocí slovíček 3 L (pracovní sešit str. 33) 

 - přepsat a přeložit do školního sešitu slovní spojení (pouze prostřední sloupec) 

pracovní sešit 27/5, 6 

pracovní sešit 33 – slovíčka 3 L - učit se všechna 

                           Ruský jazyk   Petrášová Lenka  Doplnit všechna cvičení v pracovním sešitě do str.32.  

Slovíčka v učebnici na str. 60-61. 

Naučit se časovat slovesa na str. 62. 

                           Francouzský jazyk   Hrubá Michaela  Naučit se slovíčka PS 34/ page 31 

UČ 32/1,2 – cv. 2 písemně do sešitů……drž se modelu v prvním cvičení 

PS 27/ cv. 1,2 

                           Dějepis   Frančeová Eva  Výpisky str. 95-103 /bez rodokmenů/ 

                           



Občanská výchova   Volfová Hana  Téma: Řízení společnosti – Pořídit do sešitu výpisky z učebnice ze stran 68-69 a odpovědět  písemně do sešitu na otázky: 

 1)Kdo je hejtmanem tvého kraje? 

 2) Co vede podle tebe k tomu, že jsou lidé členy různých zájmových skupin? 

 3)Které zájmové organizace působí ve tvé obci nebo v Přešticích? 

                           Zeměpis   Hodanová Dagmar  Zakresli do mapky města USA – New York, Washington, Boston, Chicago, Detroit, Los Angeles, 

San Francisco, Houston, New Orleans 

Zapiš a vysvětli do seš.- co je megalopolis, kde se nachází? 

Připrav si odpovědi na otázky z uč.s. 34, použij uč.,atlas nebo internet 

Mexiko – uč.s.34 – přečti a zapiš poznámky do seš. 

Vypiš a vyhledej v atlase malé a ostrovní státy Střední Ameriky – uč.s. 35 

                           Matematika   Bošková Drahuše  Obvod, obsah rovnoběžníku, trojúhelníku, lichoběžník (př. 57/1,2; 58/5,7; 59/1,2; 

61/1,2,4; 63/1; 64/1) 

geometrie  str. 56 - 64; prac. seš. geometrie str. 37 – 42 

                           Přírodopis   Rajčok Jan  Vynechat 1 stránku v sešitu na dokončení primátů (uděláme společně), pak začít botaniku – učebnice str. 72 opakování, dále str. 73 – 79 – 

Stavba těla krytosemenných rostlin a jejich život – přečíst, udělat výpisky do sešitu (včetně textu po stranách), nákresy obr. 2, 4, 6, 8, 9, 

15, 16, 17, 20, 21 + zpracovat otázky str. 74, 76, 78, 79 zezadu do sešitu, naučit se. 

                           Fyzika   Dobranský Josef  Učebnice Fy 7.r. str 56-60 

Smykové tření, valivý odpor, odpor prostředí 

+ internet např. https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk 

Učebnice Fy 7.r. str 61-68 

Vlastnosti kapalin, hustota (výpočet hustoty – opakování ze 6.ročníku), 

kapilární jevy 

+ internet např. https://www.youtube.com/watch?v=BUJ4I0Qo1tw 

                              https://www.youtube.com/watch?v=yNw8iDzfGYE 

                              https://www.youtube.com/watch?v=CyrYKa-g5QQ 

                                             
         

 
 
 



         

      7.E       

         
         Český jazyk   Šestáková Jitka  učebnice – str. 60-61 (synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy), opakování o významu slova 

pracovní sešit – 2. díl – str. 16, 17, 18, 19 – vyplnit; pravopis ze cvičebnice (Styblík- Cvičení z pravopisu pro větší školáky – 

str. 16/cvičení 18; str. 19/cv. 1; str. 33/cv. 1a,b; str. 39/cv.10 – do sešitu domácího) 

                           Anglický jazyk   Dobranská Ludmila  Přepsat a naučit slovní zásobu  Unit 3 Times and places 

3B   A dangerous situation  + Natural disasters  - prac. sešit str.82 

3C   Murder in the library- prac. sešit str. 82 

Učebnice  str. 34  - text cvičení 2 –  do školního sešitu-  zkusit písemně přeložit rozhovor mezi reportérem a Johnem, pokud si 

nevíš rady s překladem některé věty či části,  pouze anglicky opiš danou část                   

Učebnice str. 35 napiš pořadí obrázků  podle rozhovoru (viz cvič. 2) 

 

 Pracovní sešit – doplnit  str. 26 cvičení 1, 2 

                          doplnit  str. 28 cvičení 2 , 3 

                  Německý jazyk   Mračková Jana  opsat slovíčka ze 3. lekce do slovníčku/zezadu do sešitu 

- prac. sešit – str. 27/5,6 + str. 31/1,3 

                           Německý jazyk   Žižková Pavlína  Učebnice 35/4 – přečíst a přeložit slovíčka a slovní spojení pomocí slovíček 3 L (pracovní sešit str. 33) 

 - přepsat a přeložit do sešitu Grammatik slovní spojení (pouze prostřední sloupec) 

Pracovní sešit – 27/5, 6 

Pracovní sešit 33 – učit se slovíčka 3 L (všechna) 

                           Dějepis   Šestáková Jitka  učebnice – str. 97 – 104(Jan Lucemburský a Karel IV. – četba + výpisky), opakovat zámořské objevy a americké civilizace 

                           



Občanská výchova   Volfová Hana  Téma: Řízení společnosti – Pořídit do sešitu výpisky z učebnice ze stran 68-69 a odpovědět  písemně do sešitu na otázky: 

 1)Kdo je hejtmanem tvého kraje? 

 2) Co vede podle tebe k tomu, že jsou lidé členy různých zájmových skupin? 

 3)Které zájmové organizace působí ve tvé obci nebo v Přešticích? 

                           Zeměpis   Kindl Marek  Politická mapa Ameriky – vypsat do sešitu státy Severní Ameriky, státy Střední Ameriky a státy Jižní Ameriky. 
Opsat do sešitu: 

KANADA 

- 2. největší stát světa (rozloha jako Evropa);- Jezera ledovcového původu;- Provincie a teritoria;- Původní obyvatelé Inuité (eskymáci), Indiáni 
- Úřední řeč (angličtina, francouzština, inuitština Nunavut);- Vyspělá hospodářská země, mnoho nerostných surovin, průmysl, zemědělství 

- Vysoká životní úroveň;- Mnoho národních parků, ochrana nádherné přírody 

- Města Kanady – vypsat do sešitu 

 

USA (United States of America) 

Otázky vypiš do sešitu a najdi odpověď. 
1. Přelož do angličtiny „ Skalnaté hory“ 

2. Vypiš Velká kanadská jezera. 

3. V kterém roce byla vyhlášena samostatnost a nezávislost USA. 
4. Kolik hvězd má vlajka USA, vypiš alespoŇ 8 států USA. 

5. Jak se dříve jmenoval New York a proč. 

6. Jakou přezdívku má New York. 
7. Která řeka protéká Grand Canyonem. 

8. Ve které čtvrti New Yorku se nachází Central park. 

9. Která řeka protéká hlavním městem USA. 
10. Ve kterém americkém státě a městě byl zastřelen americký prezident J.F. Kennedy (1963) 

11. Coje to Golden gate a ve kterém městě ho najdeme. 

12. Ve kterých 2 státech USA byla zlatá horečka. 
13. Mauna Kea je sopkou a nejvyšší horou světa, pokud bychom ji mšřili i s její podmořskou částí – kde leží. 

14. Vypiš alespoň 3 národní parky USA. 

15. Kteří američtí prezidenti jsou na bankovkách (dolarovkách) USA. 

                           Matematika   Valentová Jana  Opakování racionální čísla – hlavně početní operace s racionálními čísly – sčítání, odčítání, násobení, dělení (Uč. aritmetika str. 78 – 84, 

PS Aritmetika 26- 31). 

Vypracovávat pracovní listy, které dostali v úterý ve škole, do školního sešitu. 

                           Přírodopis   Rajčok Jan  Vynechat 1 stránku v sešitu na dokončení primátů (uděláme společně), pak začít botaniku – učebnice str. 72 opakování, dále str. 73 – 79 – 

Stavba těla krytosemenných rostlin a jejich život – přečíst, udělat výpisky do sešitu (včetně textu po stranách), nákresy obr. 2, 4, 6, 8, 9, 

15, 16, 17, 20, 21 + zpracovat otázky str. 74, 76, 78, 79 zezadu do sešitu, naučit se. 

                           



Fyzika   Dobranský Josef  Učebnice Fy 7.r. str 56-60 

Smykové tření, valivý odpor, odpor prostředí 

+ internet např. https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk 

Učebnice Fy 7.r. str 61-68 

Vlastnosti kapalin, hustota (výpočet hustoty – opakování ze 6.ročníku), 

kapilární jevy 

+ internet např. https://www.youtube.com/watch?v=BUJ4I0Qo1tw 

                              https://www.youtube.com/watch?v=yNw8iDzfGYE 

                              https://www.youtube.com/watch?v=CyrYKa-g5QQ 

 


