
Úkol ze SV pro K1 – týden 25.-31. 3. 2020 

 

Milí studenti, 

na příští týden neposílám nové úkoly. Jen chci shrnout, co jste měli dělat v předešlých dvou 

týdnech a novinkou pouze bude termín, dokdy mi vše, co jste měli udělat, pošlete. Prosím, 

nezapomeňte se mi tam podepsat. Někteří máte takovou mailovou adresu, ze které mi není jasné, 

kdo mi píše. Díky. 

 

1. 

V prvním týdnu jste měli tento úkol: 

Najděte si v učebnici, kterou máte v mailové schránce třídy rarascinaroda@seznam.cz (kdo neví heslo, napište mi, 

pošlu vám ho), tam strany 66 – 77, téma Vývojová psychologie a celé toto téma si zpracujte do pracovních listů. 

Vytiskněte si tedy následující pracovní listy (viz níže) a do nich zpracujte téma Vývojová psychologie tak, jak to 

děláme při výuce v hodinách. Kdo nemá možnost tisku, opište a zpracujte to ručně. 

Již máte tedy hotovo a teď prosím všechny 4 strany pracovního listu vyfoťte a pošlete mi to na 

můj mail. Někteří tak již sami učinili. 

Termín: do 31. 3. 2020 24:00 hodin 

 

2. 

Kdo jste ještě neměl referát – prezentaci, vytvořte jej a pošlete mi jej na mail. Jde o tyto studenty: 

Kristýna B., Tonička, Kristýna Č., Eliška H., Riana, Aneta, Lukáš, David, Honza, Helena Č., 

Kateřina, Iyulia, Eliška V. 

Termín: do 5. 4. 2020 24:00 hodin 

 

3. 

Stáhněte si film Náš vůdce (Die Welle), podívejte se na něj a napište mi ve 

Wordu na A4 jednu stránku odpovědi na tyto otázky: 

1) Jaké pocity ve vás film zanechal? 

2) Co si o něm myslíte? 

3) Co se mohlo stát jinak? Co kdo mohl udělat jinak? 

4) Co bylo příčinou toho, co se v závěru stalo? 

A pošlete mi své odpovědi na mail. Dodržte prosím plnou jednu stránku. 

Film je ke stažení i na Ulož to: 



https://uloz.to/hledej?q=n%C3%A1%C5%A1+v%C5%AFdce&autocomplete=std 

Termín: do 31. 3. 2020 24:00 hodin 

 

4.  

V učebnici, kterou máte ve svém mailu, je na str. 84-94 téma Poruchy příjmu 

potravy. V minulém seznamu úkolů jste měli Pracovní list a měli jste si do něj udělat výpisky.  

Vyplněný pracovní list, prosím, vyfoťte a pošlete mi je na mail. 

Termín: do 31. 3. 2020 24:00 hodin 

 

5. 

Nadále si opakujte témata: 

Emoce a city 

Vývojová psychologie 

Poruchy příjmu potravy 

Až se uvidíme, budeme psát na to téma písemku. 

 

Moc vás všechny zdravím a těším se na vás. 

Petra Horynová 


