
7.třída – úkoly –  12. týden (27.5.2020 - 3.6.2020)  
 
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:  
Téma: Trojúhelník 
V pracovním sešitě RŮŽOVÝ 1.díl vypracuj všechna cvičení ze stran 42 a 43 
Výuková videa k tématu najdeš v Classroom. 

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

ČJ - pro všechny třídy mám stejný úkol, do konce května jste měli všichni přečíst jednu knížku a 

zpracovat ji do čtenářského deníku 

- takže datum odevzdání čtenářského deníku je pro vás všechny stejné a to 10. června 2020 
- v klidu zpracujte, vy, kteří jste ještě nezačali, máte 14 dní k dobru 
- zdravím všechny, třeba se v červnu uvidíme osobně, aspoň s některými 

Aj - pracovat dle pokynů ve složce 

Př – naučte se poznávat zástupce listnatých stromů z přiložené prezentace a až je budete              

umět, opět si udělejte kvíz Poznávačka rostlin č.5 v Google classroomu. 

Nalepte si do sešitu PL- čeleď Pryskyřníkovité, růžovité, brukvovité. Ten bude zadán            

k vypracování příští týden. 

Fy – nalepte si do sešitu průhlednou izolepou PL „Světlo, šíření světla a rychlost světla“               

(pozor, je oboustranný – druhou stranu budete mít zadánu na další týden) a vypracujte.              

Některé části kopie jsou hůře viditelné, proto si otevřete tento PL také z webu, ať se vám                

lépe čte. 

Z - Papírové materiály si nalepte do sešitu a naučte se. Je to už veškeré učivo do konce roku. 

V Classroom budete dostávat průběžně ještě nějaké online úkoly. 

D - v Classroom máte zadaný test na téma Reformace. 

Dostali jste dva pracovní listy – Pod křídly ruského orla, Turci před branami Evropy. Nalepte 
si je do sešitu a s pomocí učebnice (str. 124 -127) je vyplňte. Vyfoťte a vložte do Classroom. 

Další úkoly budete mít postupně zadané v Classroom.  

 

https://bit.ly/videonavody-zsjaromerice

