
 
Týden 8.6.-12.6. 

 

7. třída 
Matematika- havlikova@skolajinocany.cz 

− zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu geometrie 

 

 
Téma:  Lichoběžník 

 
obecný, pravoúhlý, rovnoramenný - ABCD 

 

− rovnoběžné strany se nazývají – základny – AB, CD 

− různoběžné strany se nazývají – ramena – BC, AD 

− vzdálenost základen se nazývá – výška lichoběžníku – v 

 

 
Obecný lichoběžník 

 
1. dvě protější strany jsou rovnoběžné, dvě různoběžné 

2. součet vnitřních úhlů je 360 stupňů 

3. žádný vnitřní úhel není pravý – 90 stupňů 

4. vnitřní úhly při základnách nejsou shodné 

5. není osově souměrný 

6. úhlopříčky nejsou shodné 

 

 
Pravoúhlý lichoběžník 

 

− dvě protější strany jsou rovnoběžné, dvě různoběžné 

− součet vnitřních úhlů je 360 stupňů 

− dva vnitřní úhly jsou pravé úhly = 90 stupňů 

 

 
Rovnoramenný lichoběžník    /AD/ = /BC/ 

 

• dvě protější strany jsou rovnoběžné, dvě různoběžné 

• součet vnitřních úhlů je 360 stupňů, žádný vnitřní úhel není pravý  

• vnitřní úhly při základnách jsou shodné 

• je osově souměrný podle spojnice středů obou základen 

• úhlopříčky jsou shodné 

 

 
Výška lichoběžníku 

 
= vzdálenost jeho základen   AB  a CD 

 

 

 

 



 
Týden 8.6.-12.6. 

 

Střední  příčka  lichoběžníku 

 
= úsečka spojující středy ramen lichoběžníku       Sb = střed ramena BC 

                                                                                    Sd = střed ramena AD 

  

• je rovnoběžná s oběma základnami 

• velikost střední příčky je rovna polovině součtu délek obou základen 

 
s = a + c   děleno 2           ve tvaru zlomku: s = a + c  lomeno 2 

 

 
Obvod  lichoběžníku 

 
o = a + b + c + d      ( cm) 

 

 
Obsah lichoběžníku 

 
S = ( a + c ) . v   děleno 2           ve tvaru zlomku:    S = ( a + c ) . v    lomeno 2       (cm2) 

 

 

− Úkoly: UČ str. 113 prostudovat a narýsovat do sešitu geometrie – žlutý rámeček 

            UČ str. 113/4 a) b) 

            UČ str. 114/ 9          115/14  (načrtni 3 lichoběžníky) 

            PS  str. 124/ 4 a)      125  lišta 

 

• Úkoly vypracují pouze žáci, kteří se od 8.6.2020 nezúčastní prezenční výuky !!! 

Žáci, kteří se výuky zúčastní je vypracují ve škole. 

 

 

 

− zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu geometrie 

 

 
Téma:  Deltoid – má tvar klasického „draka“ 

= různoběžník = žádné dvě strany nejsou rovnoběžné 

 

− osově souměrný čtyřúhelník – právě podle jedné úhlopříčky – hlavní  úhlopříčky 

− úhlopříčky jsou navzájem kolmé 

− strany vycházející ze stejných vrcholů na hlavní úhlopříčce mají stejnou délku a vedlejší 

úhlopříčka je hlavní úhlopříčkou půlena 

− hlavní úhlopříčka dělí deltoid na dva shodné trojúhelníky, vedlejší úhlopříčka na dva 

rovnoramenné trojúhelníky 

− deltoidu lze vepsat kružnici 
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Dějepis- havlikova@skolajinocany.cz 
− Zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu dějepisu 

 

−   zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu dějepisu 

 
Téma:  Nástup Habsburků na český trůn – rok 1526 

 
r. 1526  - smrt Ludvíka Jagellonského  

 

 
čeští stavové zvolili českým králem rakouského arcivévodu 

   

    Ferdinanda I. Habsburského   ( 1503 – 1564) 

 

• český král v letech 1526 – 1564 

• uherský král 

• římsko německý císař 

• manželka Anna Jagellonská 

• slíbil dodržování prilegií českých stavů - české země = stavovská monarchie – v Čechách 

3 stavy: vyšší šlechta (páni), nižší šlechta (rytíři, zemané, vladykové) a měšťané; výrazem politické 

moci stavů bylo zasedání zemských sněmů – úkoly sněmů – povolování vybírání daní, právo volit 

českého krále 

• slíbil dodržovat „ kompaktáta“ = náboženská svoboda, většina Čechů kališníci 

• vládne absolutisticky = neomezeně – bez stavů = porušení slibů 

• zahájil tzv. centralizaci státu = ústřední orgány sídlí v centru monarchie = ve Vídni 

 
České země se staly součástí tzv. „Personální unie“ = svazek do značné míry plnoprávných států, 

rozdílných států, které jsou spojeny pouze osobou panovníka = personou 

 
Habsburkové = nejmocnější panovnický rod - dynastie Evropy. 

 
Napjatá situce mezi Ferdinandem I. a českými stavy vyvrcholil v letech 1546 – 1547 =  

− stavovský odboj -  Ferdinand I. přislíbil vojenskou pomoc svému bratrovi Karlu V. ve válce 

proti luteránům – české stavy odmítly postavit vojsko proti německým protestantům; 

potlačení odboje – následovaly tresty vůči stavům – konfiskace (zabavení) majetku, věznění, 

popravy; městům byla odebrána jejich privilegia 

 
Náboženské poměry v Čechách 

 

− od roku 1436 ( tzv. Jihlavská kompaktáta – slavnostní vyhlášení Basilejslých kompaktát) 

dvě církve – katolická a kališnická (utrakvistická) 

− období reformace =  další církve v Čechách – Jednota bratrská, kalvinismus, luteránství 

− katolická církev brání šíření reformace rekatoloizací – příchod Jezuitů do Čech r. 1556 

− r. 1561 obnoveno Pražské arcibiskupství 
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Maxmilián II. Habshurský          (1527 – 1576) 

 

− král český 1564 – 1576 

− i když katolík, skrytě sympatizuje s protestanty 

− protestanští stavové se snaží prosadit tzv. Českou konfesi = zakotvení náboženské 

svobody – Maxmilián II. ji potvrdil pouze ústně, ne písemně, Konfese byla podmínkou 

stavů pro přijetí  Rudofa II. za českého krále 

 

 
Rudolf II. Habsburský       (1552 – 1612) 

 

− narozen ve Vídni, vychováván ve Španělsku na dvoře krále Filipa II. (strýc) 

− císař Svaté říše římské v letech 1576 – 1611 

− český král v letech 1576 – 1611 (korunován v roce 1575) 

− král uherský a chorvatský 

− vláda Rudolfa II. byla ovlivněna: tureckým nebezpečím, psychickými problémy a 

neshodami s příbuznými – spory s mladším bratrem Matyášem 

− kvůli ohrožení Vídně Turky přesídlil v roce 1583 do Prahy – Praha = sídelní město = 

centrum evropské politiky, vědy a kultury 

− v Praze pobývají významní umělci – Giuseppe Arcimboldo, alchymisté, astronomové, 

astrologové – Tycho de Brahe, Johannes Kepler, Jan Jesenius, Tadeáš Hájek z Hájku 

− sběratel uměleckých děl a kuriozit; metcenáš 

− pověst o Golemovi  

 
Rudolfův majestát 

 

− r. 1608 – snaha Matyáše o sesazení Rudolfa II. z trůnu – podepsán tzv. Libeňský mír - 

Matyáš získal pod nadvládu Uhry, Rakousko a Moravu;  Rudolf II. vládl v Čechách, Lužici a 

Slezsku – čeští stavové zůstali věrni Rudolfovi II., ale vynutili si písemné uznání náboženských 

svobod = 9. července 1609 vydán tzv. Rudolfův majestát = potvrzení náboženské svobody v 

Čechách, platil pro všechny poddané 

 
Roku 1611 nemocný Rudolf II. předal český trůn Matyášovi – zrušil Rudolfův majestát a zahájil 

rekatolizaci Čech. 

 

 

− zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu dějepisu 

 

 
Téma:  Třicetiletá válka      1618 – 1648 

 

− první válečný konflikt na celém území Evropy 

− válčilo se nepřetržitě 30 let 

− výsledky války se řešily na mezinárodní konferenci 
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Evropa před válkou: 

− rozvoj obchodu a řemesel  (výzbroj a výstroj pro armády) 

− rozvoj komunikací – budování cest a silnic (přesun armád) 

− dostatek drahých kovů – námezdní žoldnéřská armáda 

 
Příčiny války: 

• náboženské spory    katolíci    x    protestanté 

• obavy Anglie a Francie z rostoucí moci Habsburků 

• severské státy – hlavně Švédsko - chtějí ovládnout obchod v Severním a Baltském moři 

 

 
Třicetiletá válka se rozděluje na: 

 

• Válku českou – České stavovské povstání               1618 – 1620 

• Válku česko – falckou                                                1618 – 1623 

• Válku dánskou                                                            1625 – 1629 

• Válku švédskou                                                           1630 – 1634 

• Válku švédsko- francouzskou                                    1635 – 1648 

 
Válka byla ukončena tzv. Vestfálským mírem  z roku 1648 

 

• Švédové – zisk území kolem Baltského moře 

• Francie = evropská velmoc 

• Španělé museli uznat samostatnost Nizozemska 

• oslabena moc Habsburků v rámci Evropy, v rámci monarchie svoji moc upevnili – Čechy – 

rekatolizace + omezení moci českých stavů 

 
Důsledky válka v Čechách: 

− hladomory, nemoci – 1/3 obyvatel vymřela, vylidnění měst 

− vypleněná, vykradená a vypálená města a vesnice 

− úpadek řemesel, obchodu i zemědělství 

− zvyšování roboty 

− zahájení rekatolizace – zrušení Rudolfova majestátu 

− král Ferdinand II. Štýrský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeměpis- havlikova@skolajinocany.cz  

− zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu zeměpisu 

 

 

 



 
Týden 8.6.-12.6. 

 

Téma:  Austrálie 

 
= stát i světadíl 

 
hlavní město:  CANBERRA 

 
města : Sydney (největší město ), Melbourne, Brisbane, Perth 

rozloha:  7 692 024 km2 

počet obyvatel:  25 390 000 

 
oficiální název:   Australský  svaz – 6 zemí, 2 teritoria, 6 zámořských oblastí 

státní zřízení:  Federativní stát – konstituční monarchie 

hlava státu:  Královna  Alžběta II.  v zastoupení – generální guvernér/ka 

 
obyvatelstvo: původní obyvatelé = Austrálci – černá rasa, 1,5% obyvatel, tradiční kultura a mystika, 

                                                                           bumerang = tradiční zbraň 

                      přistěhovalci z Evropy (Velká Británie, Irsko), Asie (Japonsko, Čína),  

                      nízká hustota zalidnění - 2,8 obyv./km2, 80% obyvatel žije na V a JV pobřeží,  

 
hospodářství:  

− vyspělý stát 

− nerostné bohatství - hnědé a černé uhlí, železná ruda, bauxit, uran, ropa, zemní plyn, zlato,  

stříbro, diamanty 

 
zemědělství: 

− chov ovcí – největší výrobce vlny na světě 

− vinná réva 

− obilí 

 
průmysl:  

− strojírenský – automobily, vojenská letadla 

− těžební, textilní a kožedělný 

 
fauna:  

− endemité = jedinečný zástupce fauny a flóry – koala, klokan 

− ježura australská, ptakopysk, emu hnědý, tasmanský čert (ďábel medvědovitý), vombat 

 
flóra:  

− blahovičník -  eukalyptus – koaly se živí pouze eukalyptovými listy 

− gumovník 

 
zavlečené rostliny a živočichové: 

− opuncie 

− králík, kozy, psi, osli, ropuchy 

 

• Velký korálový – bariérový útes 

• Úkol: vyhledej informace o Velkém bariérovém útesu – zapiš do sešitu (max půl stránky) 

 

 



 
Týden 8.6.-12.6. 

 

 
Téma:  Oceánie 

 
= zeměpisný a kulturní celek 

 
rozloha:  8 525 989 km2 

počet obyvatel:  36 659 000 

 

− rozkládá se v Tichém oceánu 

− zahrnuje přes 20 000 ostrovů 

− typy ostrovů = pevninské, sopečné, korálové 

 
Oceánie se obvykle člení na Melanésii, Polynésii, Mikronésii a Nový Zéland 

 
Melanésie 

− melas = řecky černý = ostrovy černého obyvatelstva 

− ostrovní oblast na S a SV od Austrálie 

− Papua - Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie, Fidži 

 
Fidži  

− hlavní město:  Suva 

− ostrovy sopečného a korálového původu 

− tropické podnebí – deštný les 

− jeden z nejrozvinutějších států Ocaánie 

− zemědělství, těžba nerostů, cestovní ruch 

 

 
Papua – Nová Guinea 

− hlavní město: Port Moresby 

− z větší části leží na ostrově Nová Guinea 

− tropické podné = zemědělství 

− těžba nerostů 

 

 
Polynésie 

− polys = řecky četný 

− nejrozsáhlejší oblast ostrovů 

− oblasti na východ od Melanésie a Mikronésie 

− Havajské ostrovy, Velikonoční ostrovy, Cookovy ostrovy, Tahiti, Samoa 

 
Nejvýznamnějším státem a hlavní představitelem Polynésie je: 

 
Nový  Zéland 

− hlavní město: Wellington 

− Severní a Jižní ostrov 

− původní obyvatelé= Maorové 

− přistěhovalci z Evropy 

− chov ovcí, cestovní ruch 

 



 
Týden 8.6.-12.6. 

 

 
Mikronésie 

− mikro = řecky drobný = drobné odtrovy 

− Z část Tichého oceánu 

− Mariany, Karolíny, Marshallovy ostrovy 

 

 
hlavní zdroj obživy: 

− zemědělství – kokosové palmy, banánovník 

− chov ovcí 

− rybolov 

− těžba nerostných surovin – kovy a drahé kovy 

− cestovní ruch 

 
podnebí: 

− většina ostrovů = tropické rovníkové 

− typické oceánské – ochlazováno větry a ocánskými proudy 

− vliv pravidelných větrů = pasátů 

− stálé mořské proudy – studené přinášejí kyslík a potravu pro ryby = nejbohatší loviště ryb 

− v letním období – tajfuny = mohutné tropické bouře 

 

 
fauna a flóra: 

− vývoj byl odloučen od jiných pevnin = značná odlišnost druhů, převážně endemických 

− endemit = organismus, který vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a 

nikde jinde se nevyskytuje 

 

 
Fyzika- hadacek@skolajinocany.cz 
Fyzika – DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU SI PEČLIVĚ ZOPAKOVAT 

UČIVO 

                FYZIKY – 2. DÍLU UČEBNICE! DOUČIT SE TO, CO NEJDE! 
- všichni, kteří mi ještě neposlaly úkoly – pošlete.  
- opakujte si učivo ve vlastním zájmu – musíte mít alespoň přehled  
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Angličtina- javurek@skolajinocany.cz 
Must / mustn’t / don’t have to 

Musíš / nesmíš / nemusíš 

 

I must catch those thieves. – Musím chytit ty zloděje. (Povinnost, která se musí splnit) 

I mustn’t fall asleep. – Nesmím usnout. (Čekám až po skončení pořadu začne můj oblíbený 

film) 

I don’t have to answer all questions. Nemusím odpovědět na všechny otázky. (Není 

dána povinnost odpovědět na všechny otázky) 

 

Pracovní sešit (Work Book): strana 56, 57 

• Cvičení 1, 2, 3, 5  

 

Zaslat na email nebo Discord ofocený či naskenovaný workbook strany 56 a 57. 

 
Český jazyk- krenova@skolajinocany.cz 
x 

Občanská výchova- capova@skolajinocany.cz 

Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Přečtěte si v učebnici kapitolu o obraně státu – ozbrojené síly, NATO (str. 65 – 67). 
 
Zápis do sešitu: 
 

Téma: Ozbrojené síly 
- obrana ČR před vnějším napadením, úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, činnosti 
ve prospěch míru a bezpečnosti 
 
1. Vojenská kancelář prezidenta republiky – vrchní velitel ozbrojených sil, řídí Hradní 
stráž – ochrana sídla prezidenta 
 
2. Armáda ČR – ochrana proti vnějšímu i vnitřnímu ohrožení 
- podpora Integrovaného záchranného systému (IZS) – pomoc při likvidaci havárií, 
povodní, epidemií, nasazení vojenské techniky při ohrožení, pomoc při zajištění pořádku a 
bezpečnosti 
Pozemní síly – obrana, útok, ochrana komunikací, objektů, státní hranice apod. 
Vzdušné síly – obrana vzdušného prostoru, bojová podpora pozemních sil, přeprava 
nemocných a vládních činitelů 
Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov – vzdělávání a výcvik 
Voják z povolání – občan ČR starší 18 let, splňuje stanovené předpoklady, vykonává 
vojenskou činnou službu jako své zaměstnání, účastní se zahraničních misí (operace 
NATO, EU, OSN) – zvyšuje prestiž ČR 
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NATO – severoatlantická aliance 
1949 – podepsání Severoatlantické smlouvy, ČR od roku 1999 
- ochrana svobody a bezpečnosti členských států prostřednictvím politických a vojenských 
prostředků, kolektivní obrana při napadení 

Vlajka NATO:     
Úkol: Vypracujte test na straně 68 (pouze 1. úkol, 2. a 3. nemusíte dělat) a závěrečný test 
na stranách 69 až 72 v učebnici. Správné odpovědi mi pošlete e-mailem, stačí, když 
vyplníte formulář níže.  
Odesláním testů máte pro letošní rok občanskou výchovu splněnou! ☺ 
 
Opakování – obrana státu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
 
Závěrečné opakování 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.  
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.  
49. 50. 51. 52. 53. 54.  
 
 

Výchova ke zdraví- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Zápis do sešitu:   

Téma: Ochrana člověka za mimořádných událostí 
Mimořádná událost = havárie nebo živelní pohroma – vzniká nečekaně v důsledku 
působení přírodních sil → škody na majetku, přírodě, zdraví, oběti na životech 
Např.: povodeň, zřícení domu, teroristický čin, havárie v chemickém provozu, silný vítr, 
dopravní nehoda, požár, sesuv půdy, sopečný výbuch, zemětřesení, epidemie 
Integrovaný záchranný systém (IZS): 
Hasičský záchranný sbor ČR 
Zdravotnická záchranná služba 
Policie ČR 
Jednotky požární ochrany 
Dále také ozbrojené bezpečnostní sbory, orgány veřejného zdraví, havarijní a 
pohotovostní služby, zařízení civilní ochrany, organizace a sdružení občanů. 
Tísňové volání 
- udat jméno, místo, telefonní číslo, ze kterého voláme 
- popis události, zodpovědět dotazy operátora 
- vyčkat ověřovací volání 
Způsoby varování obyvatelstva 
- Ampliony záchranných složek 
- Rozhlasové a televizní stanice 
Varovný signál všeobecná výstraha – kolísavý tón sirény v délce 140 sekund 
Signál požární ochrany – přerušovaný tón sirény nebo signál HO-ŘÍ po dobu 1 minuty 
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Jak se chovat? 
- nepřibližovat se k místu havárie 
- ukrýt se v nejbližší zděné budově (neplatí při povodni a zemětřesení) 
- jednat klidně a s rozvahou 
- respektovat pokyny složek IZS 
- varovat sousedy 
- zbytečně netelefonovat 
Evakuace = přemístění osob, zvířat a majetku z okruhu mimořádné události 
 Rychlá – okamžité opuštění prostoru 
 Řízená – předem ohlášená, čas na přípravu 
Zásady při evakuaci: 
- nenechat v bytě otevřený oheň, vypnout elektrické spotřebiče kromě ledničky, uzavřít 
přívod vody a plynu 
- ověřit, zda sousedé vědí o evakuaci 
- kočky a psy vzít s sebou, exotickým zvířatům dát dost jídla a nechat na místě 
- sbalit si evakuační zavazadlo (dospělý do 25 kg, dítě 10 kg) 
- dostavit se na předem určené místo 
Evakuační zavazadlo: spacák, lehké teplé oblečení, telefon, peníze, doklady, ručník, 
kartáček a pasta na zuby, mýdlo, toaletní papír, léky, voda, jídlo 
Důležité dokumenty: občanský a řidičský průkaz, karta pojištěnce, cestovní pas, rodný a 
oddací list, pojistné a nájemní smlouvy, doklady o vzdělání, zdravotní doklady 
 
Podívejte se na video: 
Nejničivější přírodní katastrofy: https://www.youtube.com/watch?v=rGk8AEUln80 
 

 
Přírodopis- capova@skolajinocany.cz 
Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, není potřeba je přepisovat ☺ 
Přečtěte si v učebnici kapitolu Ochrana rostlin, strana 81 a 83. S pomocí učebnice 
vypracujte úkoly v pracovním sešitě a vyfocené stránky mi pošlete e-mailem, ať je můžu 
zkontrolovat a napsat vám, jak se vám při práci dařilo, co jste zvládli a co je potřeba 
opravit. 
Podívejte se na videa:  
Koniklec velkokvětý, hlaváček jarní: https://www.youtube.com/watch?v=a6x68wmuzWw 
České orchideje, střevíčník: https://www.youtube.com/watch?v=SicUh8IJDqc 
Zápis do sešitu: 

Téma: Ochrana rostlin 
Rostliny jsou nepostradatelnou součástí biosféry, musíme je chránit. 
Zvláště chráněné druhy rostlin jsou chráněné ve všech vývojových stadiích, včetně jejich 
stanoviště. Nesmíme je trhat, vykopávat, poškozovat. 
Zvláště chráněná území 
= větší či menší území s výskytem vzácných druhů, původních stanovišť apod. 
Národní parky NP (NP Šumava, NP České Švýcarsko, Krkonošský NP, NP Podyjí) 
Chráněné krajinné oblasti CHKO (je jich 26, např. Český kras, Křivoklátsko, Brdy) 
Národní přírodní rezervace NPR, Přírodní rezervace PR (menší hodnotná oblast, PP 
má pouze regionální význam) 
Národní přírodní památka NPP, Přírodní památka PP (např. strom, naleziště vzácných 
rostlin) 
Biosférická rezervace (Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Krkonoše, Dolní Morava, Šumava, 
Třeboňsko) 

https://www.youtube.com/watch?v=rGk8AEUln80
https://www.youtube.com/watch?v=a6x68wmuzWw
https://www.youtube.com/watch?v=SicUh8IJDqc
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Zvláště chráněné druhy rostlin 
= druhy, kterým hrozí vyhynutí, jsou chráněné ve všech přirozených ekosystémech 
- uvedeny ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí 
1. Kriticky ohrožené druhy, např.: koniklec jarní, hořec tečkovaný, tořič čmelákovitý 
2. Silně ohrožené druhy, např. leknín bílý, koniklec velkokvětý, rosnatka okrouhlolistá, 
vstavač obecný, tis červený, střevíčník pantoflíček 
3. Ohrožené druhy, např. bledule jarní, hlaváček jarní, lilie zlatohlavá, sasanka lesní 
 
Poslední úkol z přírodopisu pro tento školní rok: Vypracujte do sešitu závěrečné 
opakování v učebnici na straně 84 a vyfocené odpovědi mi pošlete na e-mail. 
 

Němčina- capova@skolajinocany.cz 
Učte se slovíčka až do páté lekce, opakujte si gramatiku, kterou jsme už probrali. 
Učit se nová slovíčka i se správnou výslovností a procvičovat hravou formou získanou 
slovní zásobu můžete tady: 
https://programalf.com/alfik/index.html?lng=cz 
stačí zadat kód školy: ucimesedoma 
registrovat se nemusíte, stačí odkliknout X 

 
Výtvarná výchova- capova@skolajinocany.cz 
Vodní svět – moře, rybník, řeka, živočichové, rostliny, lidé, plachtění, kanoe, vrak lodi… 
cokoli vás napadne, co se děje ve vodě, na vodě, kolem vody ☺ 
 
 

https://programalf.com/alfik/index.html?lng=cz

