
7.třída – úkoly – 3. týden (25.3. - 1.4.) 
M 

● Narýsujte do sešitu trojúhelníky podle zadání níže 
○ náčrt 
○ konstrukce 
○ popis konstrukce 
○ pomoc je v pracovním sešitě nebo tady:  

http://www.zs-mat5.cz/vyuka/symboly_geometrie.php 
https://www.youtube.com/watch?v=bB4C2BYcKxk 
https://www.youtube.com/watch?v=fADuyeC12DQ 

● Prvnímu trojúhelníku sestroj kružnici opsanou 
● Druhému kružnici vepsanou 
● Třetímu výšky 

○ pomoc najdeš ve školním sešitě nebo tady: 
https://www.youtube.com/watch?v=j945OW9ZmoE - opsaná 
https://www.youtube.com/watch?v=8BlMd_m37Nk - vepsaná 
https://www.youtube.com/watch?v=Fy4EVwVcOBA - výšky 

 

 
 
ČJ 
budeme i nadále procvičovat probrané učivo 

● webové stránky umimecesky.cz 
○  na těchto stránkách si prosím zopakujte pravopis – mluvené diktáty, jeden 

libovolný napište do domácího sešitu: 
○ doplňovačky – procvičte si pravopis – tři libovolná cvičení si zapište opět do 

domácího sešitu 
● dále si zde zopakujte mluvnici – rozbory - větné členy – podmět, přísudek, předmět, 

můžete i příslovečné určení, to jsme probírali minulý školní rok ( PUM, PUČ, PUZ) 
 

NJ  
opět procvičování 

● webové stránky umimenemecky.cz 
● zde to nechám na vás, procvičte si hravou formou, co budete chtít 

 
AJ  

● opakování slovíček 2A, 2B, 2C, 2D 
● zapsat nová slovíčka 3A, 3B 
● opakování nepravidelných sloves - všechna z přední strany pracovního sešitu (u 

nových sloves si vytvořte kartičky) 
● napsat ve Wordu dopis z domova a poté ho zaslat mailem na bohatcovar@gmail.com 

○ (dopis bude obsahovat oslovení, popis programu všedního dne - co doma 
děláte - v přítomném čase prostém/průběhovém, rozloučení) 

● video na youtube - minulé časy jasně a přehledně (Bronislav Sobotka) 
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Př  
● vypracujte do sešitu pracovní list z přílohy s názvem:  

7. Výtrusné rostliny PL 
Fy  

● vypracujte do sešitu PL s názvem: 
 7. Tlaková síla a tření 

V případě jakýchkoliv nejasností mě kontaktujte: grimmerova@email.cz 
 
Z 

●  soubory v příloze - jsou to pracovní listy, do kterých si můžete zapisovat - kdo chce, 
ať si vytiskne, jinak stačí vyplnit na PC nebo do sešitu psát přímo odpovědi 
 

D  
● Úkol na Kahoot.it splnila velká část z vás. 

Výborně si poradili tito: Kristýna, Karča Z., Anetka, Matěj, Adam, Pepa, Adri, Kája T., 
Marťa. Lepší výkon mohli podat tito: Kuba D., Kuba K. a Dominik. Ale přesto jsem moc ráda, 
že jste se snažili. 
Od ostatních nemám žádnou zprávu. 

● Tento týden jsem pro vás připravila ještě jedno krátké opakování o době husitství. 
Opět se zde musíte zapsat pod svým jménem, opět se můžete zapsat několikrát. Až 
úkol dokončíte, přijde mi e-mail s vašimi výsledky. Pokud správně odpovíte na 
zadanou otázku, odemknete zámky: 
https://www.flippity.net/sh.asp?k=12EllNEKPk9j6QAcOJPjfg8X10gXEKrwLX8YnWuVR
GoM 

● Podívejte se na krátké video 
https://www.slavne-dny.cz/episode/10016239/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-ji
ri-z-podebrad-2-brezen-1458 

● Odpovězte písemně do sešitu na tyto otázky: 
1) Co všechno Jiří z Poděbrad udělal pro upevnění českého státu? 
2) Vysvětli, co je to království „dvojího lidu“. 
Odpovědi najdeš také v učebnici na straně 93. 
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