
7.třída – úkoly – 6. týden (15.4.-22.4.) 
 
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:  
V pracovním sešitě RŮŽOVÝ 1.díl vypočítej tato cvičení: 
18/celá strana 
19/celá strana 
20/celá strana 

● Nepovinná část:  
Spočítej buď nepovinná cvičení nebo si vyber jednu z výzev. 
Cvičení: 
21/celá strana 
22/B-14, 15, 16, C-17 

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

ČJ 

- doufám, že čtete knížku, abyste mi mohli koncem května odevzdat čtenářské deníky 

- dnes vám žádné online úkoly nedám, ale připravím vám o něco víc materiálů 

okopírovaných  

- novým úkolem ode mě bude, abyste mi nakopírované úkoly do českého jazyka, které si 

vyzvednete dnes (15. dubna), přinesli vypracované za 14 dní, jak si půjdete pro další 

nové úkoly (odevzdáte je ve složce, podepsané a necháte je za dveřmi na stolku) 

Nj 

- opakujte si slovíčka zapsaná ve slovníčku 

Aj 

● - práce podle zadání ve složce 

● - navštívit G Classroom - English 7 

Př  

– nalepte si zápis + procvičování do sešitu (čeleď vstavačovité a lipnicovité), vypracujte 
procvičování 

Chválím Martinku, Kubu Kadlece, Lindu a Kristýnku za vyhotovení fotoherbáře!!! 

Fy  

– nalepte si zápis do sešitu (Mechanické vlastnosti kapalin) a proveďte doma pokus             
„Závislost hydrostatického tlaku na hloubce“ (je vyobrazen v zápisu – udělejte špendlíkem           
do plastové lahve 3 otvory pod sebou – nahoře, uprostřed a dole, naplňte lahev vodou a                
pozorujte, ze kterého otvoru vytéká voda z lahve nejdál tj. pod největším tlakem). Když mi              
pošlete fotku, jak jste pokus prováděli, dostanete jedničku. 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


Děkuji Martince a Adamovi za fotodokumentaci dobrovolného úkolu a odpovědi na otázky a             
opět oba moc chválím! 

 

Z – Papírové materiály si nalepte do sešitu a další týden zase dostanete, buď na web nebo 

Classroom, nějaké otázky (PL) na vypracování. 

D 

● 1) Všichni se přihlaste do Google Classroom. Máte zde připravený kurz dějepisu. 

● Odevzdávání úkolů je zde velmi jednoduché. 

● 2) Dostali jste vytištěný zápis – RENESANCE A HUMANISMUS – ten si přečtěte a 

nalepte do sešitu. 

● V Classroom budete mít k tomuto tématu připravený pracovní list. 

 

 

 


