
7.A – PRÁCE NA TÝDEN 20. 4. – 24. 4. 

Český jazyk -   mluvnice  prostudovat si kapitolu Přísudek (uč. str. 93 – 95) a Podmět (str. 96 -

97) a ústně projít cvičení k těmto kapitolám. Záci, kteří se mnou komunikují e- mailem, 

dostanou prezentaci spolu s pokyny k práci. 

               - literární výchova – přečíst si ukázku v čítance Už zase skáču přes kaluže ( str. 130- 

134), přihlášení žáci očekávají pracovní list s otázkami. 

Dějepis – přečíst si v učebnici kapitoly věnované dějinám Francie a Anglie (Velké Británie), 

přihlášení žáci dostanou prezentaci k tomuto tématu, kterou si opíší do sešitu a podívají se 

na odkaz na internetu. 

Anglický jazyk  

učebnice - číst texty str. 40, ústně přeložit, do sešitu vyplnit tabulku ve cv. 1 

slovníček - zapsat si slovíčka z části Culture 

pracovní sešit - str. 32, 33 

popsat jeden svůj současný běžný den v minulém čase (všechno, co jsi dělal/a od rána až do 

večera) v rozsahu 80 - 100 slov, poslat na email bohumila.humlova@seznam.cz 

Německý jazyk 

Viz příloha PDF 

Přírodopis 

- Prostudovat si kapitoly Stavba rostlin – květenství (uč. str. 82-83) a Opylení a 

oplození (uč. str. 84-85) a do sešitu vypsat poznámky. Témata lze procvičit v pracovním 

sešitu (str. 43). 

- 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). 

OBČANSKÁ VÝCHOVA  

- PODNIKAVOST připravili jsme pro vaše žáky výzvu, které se mohou zúčastnit, zasoutěžit si i obdržet 

nějakou odměnu. Její znění naleznete jak na facebooku (viz post v příloze) nebo na stránkách 

Podnikavé školy: http://www.scholaempirica.org/zakovska-vyzva-ukazte-jak-pomahate/ - KDO SE 

NEOZVAL,POŠLETE VYPRACOVANOU PRÁCI NA MŮJ E- MAIL! 

 

FYZIKA -   Uč. str.  138- 142 – poznámky, písemně cv. 6/138 a 4/140 

Archimédův zákon platí i pro plyny – vypočítat cv. 3/142  

mailto:bohumila.humlova@seznam.cz


Vypočítané příklady zaslat na vaclavkoch@seznam.cz 

Využít možno i sledování ČT 2 odpoledne – „Rande s fyzikou“ 

 

Matematika 7. A,B (16.4.20)                                                    
A/ Trojčlenka – samostatná práce 
1/ Do školního sešitu zezadu (příklady z minulé série oddělte čarou) vyřeš 4 příklady 
- viz příloha „Samostatná práce“. Pokud máš technické možnosti, práci mi ofoť a 
pošli. Pokud tyto možnosti nemáš, pošli mi e-mailem výsledky Tvého počítání (vždy 
uveď i číslo příkladu) na moji e-mailovou adresu. 
2/ Do domácího sešitu U47/1A, 47/2A (Matematika 2. díl) 
B/ Shodnost geometrických útvarů (MATEMATIKA 3. díl!!!) – opakování ze 6.tř. 
1/ Do školního sešitu zpředu – opiš z přílohy poznámky (a narýsuj), pak vyřeš U6/3 
2/ Prostuduj v učebnici na str. 3 – 4 
3/ Doporučuji na YouTube: Shodnost 
útvarů  https://www.youtube.com/results?search_query=shodn%C3%A9+geometrick
%C3%A9+%C3%BAtvary 
C/ Polorovina 
1/ Do školního sešitu zpředu – opiš z přílohy poznámky (a narýsuj) 
2/ Prostuduj v učebnici na str. 4, nauč se základní pojmy 
3/ Doporučuji na YouTube začátek videa Polorovina 
https://www.youtube.com/watch?v=7D6q6tPepME 
D/Doporučuji 
Na ČT1 ve čtvrtek od 14.00 pořad "ŠKOLA DOMA" – opakování učiva 
E/Poznámka 
Zájemci o radu při řešení úloh zašlou e-mail se svou adresou na 
adresu homolkovajit@centrum.cz 

  

Příloha PDF 
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