
7.třída – úkoly – 5. týden (8.4. - 15.4.) 
 
M 

● Pracuj s Google Classroom - VIDEONÁVODY k práci na Google najdeš tady: 
bit.ly/videonavody-zsjaromerice 
Pokud máš problémy s připojením k internetu, udělej úkoly jen písemně 

● Povinná část:  
- Udělej si test na str. 9 v pracovním sešitě RŮŽOVÝ 1.díl (v Classroom píšeš výsledky 
online) 

● Nepovinná část: JSOU PRÁZDNINY, takže si zahrej hru:  
bit.ly/7hra1 

● Můžeš pracovat na výzvě z kurzu VÝZVY na Google Classroom. 
 

ČJ 

● pokračovat ve čtení knížky do čtenářského deníku 

● zopakovat si základní větné členy – podmět a přísudek, rozvíjející větné členy – 

přívlastek, předmět (máte jako poslední zápisy ve školním sešitě) a poté si 

vypracovat následující cvičení: 

onlinecviceni.cz – 7. ročník – skladba vět – přívlastek – je tam pět cvičení, všechna si 

udělejte online, jedno si vypracujte do domácího sešitu (věty opíšete, podtrhnete 

přívlastek a určíte, jestli je shodný, neshodný) 

● zopakujete si ze začátku školního roku obohacování slovní zásoby (odvozování, 

zkracování, přejímání z cizího jazyka….) a opět vypracujete tato cvičení: 

onlinecviceni.cz – 7. ročník – tvoření slov – vznik slov – je tam zase pět cvičení, uděláte si je 

online a jedno vypracujete do domácího sešitu 

Přeji vám krásné Velikonoce     M.T. 

 

Aj 

● - pracovní listy  
● - 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 -  kdo už zaslal, má splněno 

Př úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● nalep si do sešitu zápis na Nahosemenné rostliny (+ část krytosemenných) a přečti si 

jej  

● nauč se zástupce rostlin z přiložené prezentace 

● dobrovolné úkoly na jedničku (tyto úkoly nemusíš odevzdávat do 14 dnů, ale 

kdykoliv do doby, než se vrátíme do školy) 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice
https://bit.ly/7hra1


o vytvoř fotoherbář 20 kvetoucích rostlin – rostliny vyfoť mobilem nebo 

fotoaparátem, vyhledej názvy těchto rostlin a vytvoř prezentaci, kterou zašli 

na mail:grimmerova@email.cz 

Rada – můžeš si stáhnout do mobilu aplikaci: PLANTNET (když vyfotíš rostlinu,            

tato aplikace ti pomůže určit její název, ale ověřuj si názvy i jiným             

způsobem!!!) 

● vytvoř prezentaci na jakoukoliv čeleď krytosemenných rostlin (např.        

amarylkovité, kosatcovité, liliovité, lipnicovité, vstavačovité, růžovité,      

pryskyřníkovité, bobovité, miříkovité atd.) – nechci, abys informace        

překopíroval(a)!!! 

Prezentace musí obsahovat charakteristické znaky vybrané čeledě rostlin a         

nejvýznamnější zástupce (obrázky) – piš jednoduše a stručně tak, aby          

prezentace odpovídala tvému věku!!! 

Fy úkoly na 14 dní (od 1. 4. do 15. 4.) 

● podívej se na videa, které vysvětlují Archimédův zákon a Pascalův zákon: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/bonus/20144- 

archimeduv-zakon 

https://www.youtube.com/watch?v=qApvcT7I0SI 

● dobrovolný úkol – pokusy s kapalinami (zadání v příloze) 

 

Z – Vypracovat pracovní list v příloze 

D 

Děkuji těm, kteří splnili zadané úkoly. Ostatní trošku zaberte! 

● 1) Dokončete zadaný úkol v Classkick.  

● 2) Přečtěte si text o vládě Jagellonců (dostali jste ho vytištěný minulý týden). Úkol 

k tomuto tématu budete mít zadaný v Classroom. 

 

 

 

mailto:grimmerova@email.cz
https://www.youtube.com/watch?v=qApvcT7I0SI

