
7.třída – úkoly – 4. týden (1.4. - 8.4.) 
 
M 

● Pracuj s Google Classroom - instrukce najdeš na listu, který už máš nejspíš doma :-) 
Pokud máš nezvládnutelné problémy s připojením k internetu, udělej úkoly jen 
písemně 

● Povinná část: V novém pracovním sešitě (ZELENÝ 1.DÍL) Vypočítej tato cvičení: 
1/A-1, 1/A-2, 2/celá strana, 3/celá strana 

● Nepovinná část: Kvíz zadaný jako “Další cvičení - nepovinná” v G Classroom 
● Místo nepovinné části můžeš splnit výzvu z kurzu VÝZVY na Google Classroom 

 
Čj 

● 1. Přečíst do konce května libovolnou knihu a zpracovat ji do čtenářského deníku, 
který si koncem května vyberu. 

● 2. Stránky umimecesky.cz – čtení s porozuměním – příběhy ze Zverimexu - přečíst si 
dva příběhy - Gandalf , Čeněk a had a odpovědět na otázky 

● 3. Zase platí, zapište si, kdy jste úkol splnili, kdy jste četli, kolik stran atd. – platí i při 
čtení knihy 

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

● učebnice s. 63 prohlédnout si obrázky, přiřadit obrázky k větám a-f (ústně nebo do 
sešitu) 

● učebnice s. 65 – 67 přečíst si texty 1,2,3,4,5,6 (vyhledat si ve slovníku neznámá 
slovíčka) 

● učebnice s. 71 - zapsat si slovíčka a učit se je 😊 
● PS s. 44/2ab, 49/1ab,  
● PS s. 50/3ab – do křížovky doplňovat 3. tvar slovesa (write-wrote-written), zapsat 

slovesa ve všech tvarech do tabulky (do sešitu) 

Řešení zveřejním na webu, pracujte podle svých možností, když vám něco nepůjde, nebo 
nebudete všechno stíhat, nevadí. Slovíčka se opravdu učte. Ostatní je opakování. Když 
budete potřebovat, napište mi na bbohatcova@seznam.cz, nebo FB nebo volejte na 
tel.:723259985.  

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

● nalep si do sešitu zápis Nervová soustava, vystřihni z PS Př obrázek mozku a nalep si 

ho k učivu  

● v PS z Př si vyplň (s pomocí zápisu) úkoly na nervovou soustavu  

● podívejte se na video o nervové soustavě: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM 

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

● nalep si do sešitu zápis na kyseliny 

● nauč se vzorce kyselin (je jich celkem 9) – vytvoř si kartičky, lépe si je zapamatuješ 

mailto:bbohatcova@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM


Z – nalepit do sešitu a přečíst materiály v papírové podobě, další týden budete mít 

nachystaných pár otázek k vypracován 

D 

Milí osmáci, pracujete doma na úkolech z dějepisu? 

● Znovu opakuji úkol z minulého týdne: Písemně do sešitu vypracujte odpovědi na 

otázky 12 až 15 v učebnici na str. 79. 

Svou práci vyfoťte a pošle mi ji do mailu, na Messenger, přes Google Hangouts 

Meet, přepište do mailu… 

● V tištených materiálech (které jste si dnes vyzvedli) máte zápis, který si prostudujete 

a vlepíte do sešitu. Tento týden se věnujte pouze tématům: Sjednocení Itálie, 

Sjednocení Německa. 

● Až budete mít téma nastudované, zkuste odpovědět na otázky, které najdete zde - 

https://www.flippity.net/sh.asp?k=1evivvv9ATW4mmK-TZZ8wQu-QnSMZdYYMfahViI

QAQvE 

Musíte odemknout všechny zámečky. 

Přihlaste se každý pod svým jménem (nevymýšlejte přezdívky). Vaše odpovědi mi 

automaticky přijdou do mailu. 
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