
7.třída – úkoly – 10. týden (13.5. - 20.5.2020)  
 
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 

● Nové učivo: Středová souměrnost 
- pusť si dlouhé video a snaž se všechno pochopit (ukázky rýsování jsou v 6.minutě) 
https://bit.ly/stredova7 
- vyzkoušej si rýsování středové souměrnosti - můžeš zkoušet rýsovat třeba do 
sešitu nebo na papír (bod, úsečku, polopřímku, přímku, trojúhelník,...) 
- nalep si do pracovního sešitu text s obrázkem, který jsi dostal/a ve složce 

● Povinná část:  
V pracovním sešitě RŮŽOVÝ 1.díl vypracuj tato cvičení: 

● 77/A-1, 78/celá strana, 79/celá strana 
● Nepovinná část: Narýsuj středově souměrný obrázek - třeba vytvoř návrh na 

dlaždici nebo narýsuj nějakou mandalu. 
● Můžeš pracovat na výzvě z kurzu VÝZVY na Google Classroom. 

 
ČJ 

- čtenářský deník – termín se blíží, máte 14 dní 
- stránky umimecesky.cz – práce s textem – čtení s porozuměním – 7. ročník – příběhy plné 

přísloví – Výlet na kolech, Výprava pod stany, Ptačí budka, Perníčky – tyto čtyři texty si 
přečtěte a odpovězte na otázky, které ke každému textu jsou – písemně do domácího sešitu 

- čítanka  str. 164  Jak vlastně začaly prázdniny? 
               str. 167 Nad zemí 

 

Aj - pracovat dle pokynů ve složce 

Př – nalepte si zápis „Miříkovité, lilkovité, hluchavkovité, listnaté stromy“ (je to poslední             

zápis do sešitu) a z přiložené prezentace „Poznávačka č.4“ se naučte polovinu zástupců.            

Následující týden se naučíte druhou polovinu, pak si uděláte kvíz v Google classroomu (ten             

bude zpřístupněn až příští týden).  

Fy – nalepte si zápis „Lom a odraz světla“ (je to poslední zápis do sešitu) a přečtěte si jej.                   

Pak si udělejte v Google classroomu kvíz (bude zpřístupněn během tohoto týdne). 

Z - Nalepte papírové materiály do sešitu a naučte se. 

D - Dostali jste zápis na téma Reformace, nalepte si ho do sešitu.  Úkoly k zápisu budete mít 

zadanané v Classroom. Pokud nemůžete pracovat v Classroom, odpovězte písemně do sešitu 

na otázky pod zápisem. Pracujte s textem v učebnici na str. 120 – 123. Odpovědi potom 

vyfoťte a pošle mi je na Messenger. 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice

