
7.třída – úkoly – 8. týden (29.4. - 6.4.2020)  
 
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: 
34/celá strana, 35/celá strana, 36/celá strana 

● Nepovinná část:  
Vyrob z něčeho krychli o objemu 1 litr.  
Vyrob to tak, aby se do krychle dala nalít voda (aspoň jednou). Natoč video nebo 
udělej fotku, jak se tam ten litr vody vejde - litr odměř nějakou kuchyňskou 
odměrkou nebo třeba krabicí od mléka. Video nebo fotku pošli mailem nebo vlož do 
classroom. 
Hodně štěstí s matematickým pokusem!  

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

ČJ 

- tentokrát něco z literatury 

- v čítance si přečtěte: str. 137 Ošklivý čumák aneb pokrytectví 

                                       str. 142 Cvok 

                                       str. 145 Malý král 

                                       str. 147 Léto na krásném bílém koni 

- a nezapomeňte na čtenářské deníky – máte ještě měsíc 😊 

Nj - opakujte si slovíčka zapsaná ve slovníčku 

Aj - pracovat dle pokynů ve složce 

Př - nalepte si zápis „Dvouděložné rostliny“ do sešitu a z přiložené prezentace se naučte              

poznávat zástupce (Poznávačka rostlin č.3). Tento týden se naučte polovinu rostlin (po čeleď             

růžovité), další týden se naučte druhou polovinu rostlin (čeleď brukvovité a bobovité). Až             

budete zástupce umět, udělejte se v Google classroomu kvíz. 

Fy - nalepte si zápis „Optika“ do sešitu a zkuste si udělat doma pokusy z přiložené               

prezentace „Optika – pokusy“ (když vše opět natočíte nebo vyfotíte, dostanete jedničku!!!) 

Moc děkuji všem žákům, kteří vypracovali dobrovolné úkoly. Jejich práci navíc jsem ocenila             

jedničkou! 

Z - úkoly máte v papírové verzi (nalepte do sešitu a naučte se) 

D - Dostali jste vytištěný zápis na téma Zámořské objevy. Pečlivě si ho přečtěte a nalepte do 

sešitu.  

Úkoly k tématu máte zadané úkoly v Classroom. Pokud někdo nemůže pracovat v Classroom, 

vyplní přiložený pracovní list, vyfotí a pošle mi ho zpět. 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice

