
7.C – úterý 13. 10. 2020

1. HODINA – Estetická výchova
• Bez zadání

2. HODINA – Výchova ke zdraví
• V minulé hodině jsme si povídali o domácím násilí.
• Podívejte se na díl seriálu Bylo nás pět s názvem Pěkné vysvědčení a posuďte, zda

se  v  závěru  filmu  jednalo  o  domácí  násilí,  či  ne.  Pro  svůj  názor  si  připravte
zdůvodnění.

• Do sešitu si pak napište nadpis:  „Tresty, které mi připadají přijatelné“ a napište
seznam trestů, které byste přijali jako spravedlivé a nepřehnané.

• Pak si napište další nadpis: „Nejhorší trest, který bych byl ochoten/byla ochotna
akceptovat“ a popište ho.

3. HODINA – Dějepis
• zápis v příloze, přečíst a zapsat do sešitu
• Řím 

◦ Gaius Julius Caesar- vynikající politik a řečník, vojevůdce, vedl řadu 
dobyvačných válek. Po jejich skončení byl jmenován diktátorem na doživotí. Byl
neomezeným vládcem Říma. Snažil se obnovit hospodářství a fungování říše 
oslabené válkami. Uděloval římské občanství obyvatelům provincií. Provincie je 
Římany obsazené území s původním neřímským obyvatelstvem. Provedl úpravu 
kalendáře. Byl zavražděn svými odpůrci.

◦ Zavražděním Caesara končí  období republiky. 
◦ Je vyhlášeno Římské císařství. Prvním císařem byl Octavianus Augustus. Vládl 

sám, byl nejmocnější osobou ve státě. 
◦ Nero krutý císař. V Římě začalo pronásledování stoupenců nového náboženství- 

křesťanství. V Římě je pořád mnohobožství. Křesťané víra v jednoho boha. 
◦ Důležitá událost výbuch sopky Vesuv. Zasypání města Pompeje. Na goglu najdi v

obrázcích město Pompeje, sopku Vesuv.

4. HODINA – Matematika
• ZLOMKY – Základní pojmy

◦ Teorie:    Učebnice M7 str. 31 až 33 
◦ Příklady: Pracovní sešit  7 (1. díl) str. 46 až 48  vyřešit

5. HODINA – Anglický jazyk
• učebnice str. 12/celá, str. 13/celá plus cv.5  -dodělat do sešitu
• poslech on-line učebnice

6. HODINA – Výchova k občanství
• zápis str. 10,11 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=Rnj8QJaT1VA&list=PLFQikCyR3n1bIquJPhrKs6M816kelqYmR&index=6


9. HODINA – INVT
• Přihlásit se do Office 365 a MS TEAMS – pokud nelze – kontaktovat mne na adresu

ictk@zsarmenska.cz nebo zprávou přes ŠOL (Škola online) případně požádat o reset
hesla přímo.


