
ÚKOLY  7.A   (6. 4. – 10. 4)  

ČESKÝ JAZYK -  úkolů bude méně  (Velikonoce ), byly by prázdniny.  

Mluvnice – očekávat pracovní list na význam slov a obohacování slovní zásoby 

Sloh – napsat do sešitu (kdo může do dokumentu Word) práci na téma Můj vzor – 

charakteristika. Zpracovat podle osnovy charakteristiky ve slohovém sešitu. Můžete si vybrat 

libovolného člověka z rodiny, známého, sportovce, herce, zpěváka a nebo postavu z knihy. 

Práci připravit k odevzdání 15. 4. 

 

DĚJEPIS – Dostanete pracovní list na Jana Husa a dobu husitskou, vypracujete a pošlete do 

10. 4. 

PRACOVNÍ ČINNOSTI – DÍVKY 

Děvčata, 

Domluvte se s maminkou a pomozte připravit VELIKONOČNÍ POHOŠTĚNÍ. Cokoliv, nemusíte se vůbec 

držet vzoru. Je to jenom inspirace. Svoje snažení vyfoťte. Pošlete na můj e- mail. 

 

:

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA: 

Pošlete na e- mail reakci na dokument z minulého týdne – stačí odpovědět na jednu otázku. 

Jak jste uspěli v testu o společenském chování? Dělala nějaká otázka problém? 

VELIKONOCE SE BLÍŽÍ. Otestujte se ve znalostech. Do sešitu napište, jak jste trávili letošní svátky 

jara. 



https://www.alik.cz/a/kvizy/velikonoce-svatky-jara-viry-a-tradic 

 

Matematika 7. 
A                                                                                                    
A/ Trojčlenka - příklady 

1/ Před počítáním příkladů doporučuji podívat se na: 
a/ Přímá a nepřímá úměrnost           https://isibalo.com/matematika/ciselne-
obory-a-zakladni-znalosti/prima-a-neprima-umernost            
  

b/ Trojčlenka 
příklady                      https://www.youtube.com/watch?v=3OmF_GTyqlI&t=
7s                   
  
c/  Trojčlenka             https://isibalo.com/matematika/ciselne-obory-a-
zakladni-znalosti/trojclenka-a-priklady 

  
3/ Do školního sešitu zezadu (příklady z minulé série oddělte čarou) řešit 
příklady - viz příloha (v závorce máte pro kontrolu výsledky) 
4/ Do domácího sešitu S 77/12Aa/, S 80/11B 
B/Doporučuji 
1/ Dopoledne na ČT2 seriál Kája a Mat+Ema+Tika věnovaný základům 
matematiky, také 

najdete na https://decko.ceska televize.cz/kaja-a-mat-ema-tika 

2/ Na ČT1 ve čtvrtek od 14.00 pořad "ŠKOLA DOMA" - k přípravě na 
přijímací zkoušky z M. Opakuje se tam však učivo z nižších ročníků, v plánu 
je také trojčlenka. Některé opakování by se mohlo hodit i vám. 
C/Poznámka 
  

Zájemci o radu při řešení úloh zašlou e-mail se svou adresou na 
adresu homolkovajit@centrum.cz 
  

Přílohy 

Trojčlenka – příklady 1/ Šest litrů mléka stojí 84 Kč. Kolik zaplatíme za 7 litrů? [98 Kč] 2/ Čtyři chlapci 

očešou švestku za 50 minut. Za jak dlouho ji očeše 10 chlapců? [20 minut] 3/ Pět čokolád stojí 

89,50Kč, kolik stojí 3 čokolády? [53,70 Kč] 4/ Dvacetičlenné posádce ponorky vystačí vzduch bez 

vynoření na 3 dny. Na kolik dnů vystačí vzduch patnáctičlenné posádce? [4 dny] 5/ Horolezci by 

rychlostí výstupu 350 m za den zdolali vrchol až za 6 dní. Kvůli počasí však musí zdolat vrchol za 4 dny. 

Kolik metrů musí vylézt za den? [525 m denně] 6/ Čerpadlo přečerpá za 3 minuty 15 litrů vody. Kolik 

hektolitrů vody přečerpá čerpadlo za hodinu? [3 hl] 7/ Orba 5 traktory trvá 7 dní. Kolik traktorů musí 

na orbě pracovat, aby byla ukončena o dva dny dříve? [7 traktorů] 8/ Šest studentů uklidilo v 

minulém roce školní tělocvičnu za 6 hodin. Kolik studentů bude třeba na úklid tělocvičny letos, má-li 

být uklizena za 7200 s? [18 studentů] 9/ Ze 100 kg ječmene se připraví 69 kg pivního sladu. Kolik 

ječmene je třeba na přípravu 207kg pivního sladu? [300kg] 10/ Na přípravu švestkových knedlíků z 
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bramborového těsta pro 4 osoby je třeba 560g brambor. Vypočítej, kolik kg brambor je třeba na 

přípravu knedlíků pro 15 osob? [2,1 kg] 

PŘÍRODOPIS 

- Prostudovat kapitoly z tématu Stavba rostlin – list a květ (uč. str. 77-81) a do 
sešitu vypsat poznámky. Témata lze procvičit v pracovním sešitu (str. 42). 
- Rád zašlu prezentace (na mail třídy zsblatenska.7.a@email.cz a na vyžádání i 

osobně). 

- Na petrcurko@seznam.cz mi můžete posílat fotografie vypracovaných úkolů v PS – 

při většinové správnosti budu udělovat jedničky. 

- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace – už je tam pěkná 

databáze (ve videích také bývají ukryté úkoly na jedničku). 

NĚMECKÝ JAZYK  

Viz příloha PDF 

 

ZEMĚPIS -   ZŮSTÁVAJÍ UKOLY Z MINULÉHO TÝDNE 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

- prostudovat v prac. sešitě str. 69/3.8, 3.9, 3.10 - otázka v minulém čase prostém 

       uč. str. 39/3, 4, 5 - 4a do sešitu 

       prac. sešit str. 31 celá 


