
7. B | Plán samostudia pro žáky na od 25. března do 3. dubna 2020
abychom vám ulehčili rovnoměrně si rozvrhnout práci, máte látku rozepsanou do dnů podle rozvrhu

Matematika  Zápisy učiva a zadání úkolů jsou průběžně vkládány na moodle 
Středa 25. 3. – Středová souměrnost 

Čtvrtek 26. 3. – Středová souměrnost ve čtvercové síti 

Pátek 27. 3. – Útvary středově souměrné

Úterý 31. 3. – Poměr, určování poměru 

Středa 1. 4. – Rozšiřování poměru 

Čtvrtek 2. 4. – Krácení poměru 

Pátek 3. 4. – Změna čísla v daném poměru

Český jazyk 
26. 3.
Přísudek - str. 81 opsat si pečlivě a snažit se porozumět zápisu v oranžovém rámečku.
Do sešitu vypracovat písemně cv. 1 ze str. 81. opsat větu, podtrhnout přísudek, za větu napsat jeho druh.
Řešení cvičení bude připraveno v pátek na moodle.
Ústně si doplnit cv. 2./ str. 81

31. 3.
V pracovním sešitě str. 36 cv. 1a, přímo do prac.sešitu podtrhni základní skladební dvojici
Podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou, řešení bude na moodle ve středu.
str. 36 cv. 3a přímo do cvičení doplň správně i/y. Nejdříve si správně urči podmět a podle toho doplň i/y
úkol c vypiš na linky - několikanásobný přísudek znamená, že členů je v přísudku několik za sebou. 
Např. Hlasy slábly, zanikaly, ztichly a zmizely - tučně vyznačený to je několikanásobný přísudek.

2. 4. učebnice str. 102 - cv. 1, 2  vypracuj do školního sešitu  i str. 103 - cv. 3

Do hodin čtení doporučujeme přečíst si nějakou knihu s dětským hrdinou, případně nějaké klasické pohádky od B. 
Němcové či K. J. Erbena. Měli jsme to letos v plánu do literárního vyučování.  Pokud nic doma nemáte, pusťte si 
třeba přes Youtube znovu celý film Kytici, případně přes Čt Déčko - v sekci Čtení do ouška - Ezopovy bajky.

Anglický jazyk - zápisy, řešení a další pokyny v Moodle!
ST 25. 3. | will vs. going to – pracovní list na Moodle | slovní zásoba Unit 2AB - opakovat

PÁ 27. 3. | U2B – Detective of the Year – přečti si (p.22) | Uč. ex. 2/p.23 – přepiš odpovědi do šk. sešitu ZEZADU – 
T/F/DS | PS – ex.3/p.17-dokonči podle sebe

Po 30. 3. | učebnice p.23 | ex.4/p.23 – doplň věty do rozhovoru – přepiš do šk.sešitu ZEZADU

ex.5/p.23 – utvoř dvojice – 1E – přepiš odpovědi s WILL do šk.sešitu ZEZADU 

ST 1. 4. | PS – p.18/ex.1.,2.,3 |  Slovní zásoba U2CD

PÁ 3. 4. | Uč. p.28 – Culture - přečti si text | Ex.1. (utvoř dvojice), ex2. (T/F/DS) – přepiš odp. do šk.sešitu ZEZADU

(další předměty na str. 2)
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Německý jazyk     Lekce 3 Téma: Meine Freunde – moji přátelé
Pondělí 23. 3.    Popis osob – Personen beschreiben
učebnice str. 35 cv. 4a) – popsat svého kamaráda/kamarádku – viz nabídka pojmů v učebnici; 
učebnice str. 35 cv. 4b) - popsat další osoby – rodiče, prarodiče, bratr, sestra atd.

Pátek 27. 3  Popis osob
učebnice str. 35 cv. 4c) popsat osobnosti na fotografiích; cv. 4d) popsat domácí mazlíčky – kočka, pes atd. 

Pondělí 30. 3.    Popis osob 
Pracovní sešit str. 27 cv. 5, cv. 6a, 6b

Pátek 3. 4.   Popis osob 
Úkol: Vyber si nějakou oblíbenou osobu, slavnou osobnost, kterou máš rád a stručně ji popiš, tj. aspoň 5 vět. 
Soustavně procvičovat a opakovat slovní zásobu – viz lekce2. a 3.!!!

Dějepis (vše na MOODLu)
24. 3. Útoky osmanských Turků, zánik Byzance

26. 3. Vznik Španělského království

31. 3. Zámořské objevy

2. 4.  Změny ve výrobě v 16. stol.

Fyzika (Prezentace k tématům budou uloženy na MOODLu)
Čtvrtek 26. 3. 
Zopakujte si z prezentace Co už víme o kapalinách
Jak jsou uspořádány částice v kapalinách a jaké mají kapaliny vlastnosti.

Pondělí 30. 3 
Nastudujte si  Pascalův zákon z prezentace str. 5 -7, vyřešit úkol na str. 8 

Čtvrtek 2. 4 a pondělí 6. 4. 2020
Do cvičného sešitu vypočítejte příklady z prezentace Pascalův zákon 
ze str. 9 -13 /Vyřešené mi vyfoťte a pošlete na mail, ať mám radost, jak jste šikovní/

Přírodopis
pátek 27. 3. – Semena a plody (učebnice str. 78 – 79), zápis na moodlu - podívat se na prezentace)

úterý 31. 3. – Rozmnožování rostlin (učebnice str. 80, 81 – přečíst), zápis na moodlu

pátek 3. 4. – Opak. učiva s pomocí EDUBASE: PŘ_7_BOT_06_stavba tela_vr_2 (může být i víc správných odp.).

Zeměpis  zápisy a odkazy v Moodle
Úterý 24. 3. - Orientace na mapě – Evropa

Pátek 27.3.  - Jižní Evropa

Úterý 31.3. - Itálie, Řecko

Pátek 3.4. - Španělsko, Portugalsko


