
7.třída – úkoly – 7. týden (22.4.-29.4.2020)  
 
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 vypracuj tato cvičení: 
24/celá strana 
25/A-6 
26/A-8, A-9 
27/celá strana 

● Nepovinná část:  
Spočítej buď nepovinná cvičení nebo si vyber jednu z výzev. 
Cvičení: 
28/celá strana 

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

ČJ 

- číst nadále knížku do čtenářského deníku ( klidně jich může být víc, máte určitě hodně 

volného času) 

- zopakujete si opět mluvnici: onlinecviceni.cz – tvarosloví – slovesa – slovesný rod 

(3cvičení), příslovce (3 cvičení), příslovečné spřežky (3 cvičení) 

- můžete navštívit i stránky chapes.cz, je tam také spousta mluvnice na procvičení 

hravou formou 

- příští týden ve středu 29.4. si opět přijďte pro materiály do školy a nezapomeňte 

s sebou vzít vypracované materiály z minula 

Nj - opakujte si slovíčka zapsaná ve slovníčku 

Aj - pracovat dle pokynů ve složce 

Př - naučte se poznat zástupce rostlin z přiložené prezentace Poznávačka rostlin č. 2 (čeleď 

vstavačovité a lipnicovité), až budete umět poznat zástupce, udělejte si v Google classroomu 

kvíz. 

Stále můžete vypracovávat dobrovolné úkoly (fotoherbář, prezentaci na vybranou čeleď 

rostlin, pokusy z fyziky) 

Děkuji Adamovi, Dominikovi a Tomovi za fotoherbář, a také Kristýně, Martince, Pepovi, 

Adamovi za videa nebo fotky z pokusů Fy. Chválím je za práci navíc! 

 

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 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice


pozorujte, ze kterého otvoru vytéká voda z lahve nejdál tj. pod největším tlakem). Když mi 

pošlete fotku, jak jste pokus prováděli, dostanete jedničku. 

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

 

Z – Všechny úkoly máte připravené v Google Classroom s termínem odevzdání 27.4.2020. 

kdo nemůže využívat Classroom, vypracuje úkol písemně (soubor je ke stažení níže) 

D - Všechny úkoly máte zadané v Classroom. Pokud Classroom nemůžete využívat, udělejte 

následující: 

● 1) Znovu si přečti zápis v sešitě, který jsi dostal(a) minulý týden.  

● 2) Stáhni si pracovní listy s názvem – Pracovní list –renesance x gotika, Renesanční 

humanista a ty. 

● 3) Pracovní listy vyplň, vyfoť a pošli na můj Messenger.  

 

 

 


