
7.B
Zadání úkolů: 22. - 26. 6. 2020

Český jazyk, Český jazyk nápravný
Děkuji všem za spolupráci v průběhu distanční výuky. V posledním týdnu navrhuji věnovat se 
četbě oblíbeného časopisu, četbě dobré knihy nebo studiu zajímavé encyklopedie. 
Užijte si krásné prázdniny plné skvělých zážitků.

Finanční a ekonomická gramotnost
Dnešní doba je plná nečekaných událostí, ve volné chvíli si promluvte s rodiči, zda a jak mají 
pojištěný svůj majetek. Jaké jiné typy pojištění dále existují? Mohou to být důležité 
informace i pro váš budoucí život.

Matematika
Závěrečné opakování. Online procvičování v aplikaci Umíme matiku. Přihlas se na svůj účet, 
zvol zelené tlačítko “třída” (vlevo od svého jména), vyber z rozbalovací nabídky “domácí 
úlohy”. Uvidíš seznam zadaných úkolů. Zvol si, co budeš procvičovat. Úkol spustíš 
zmáčknutím štítu pod nápisem “Vypracovat”.
Můžeš si zkusit i starší kahoot kvízy:
https://kahoot.it/challenge/04357953?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-
07d7880a1bee_1592580883543
https://kahoot.it/challenge/06514094?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-
07d7880a1bee_1592580915370
https://kahoot.it/challenge/02649975?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-
07d7880a1bee_1592580945814

Anglický jazyk
- opakujte si 2. lekci – slovíčka Space, Jobs a budoucí čas s will
- dokončete všechny zadané písemné úkoly
- procvičujte si témata v kategorii 7. ročník na stránkách www.scholaviva.wordpress.com
- na konzultace ve středu 24. 6. si přineste všechny své studijní materiály (učebnici, pracovní 
a školní sešit, pracovní listy)

Německý jazyk 
– donést pracovní sešity a učebnice

Přírodopis
Děkuji všem, kdo vytrvali a pracovali až do konce.

Přeji všem – pěkné prázdniny, pohodové léto. Odpočiňte si, naberte sil. 

A další poděkování patří vám, vážení rodiče, a to za spolupráci a trpělivost, se kterou jste 
podporovali vaše děti při samostudiu. Bez vás, rodičů, bychom to nezvládli. 
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https://kahoot.it/challenge/04357953?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-07d7880a1bee_1592580883543
https://kahoot.it/challenge/02649975?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-07d7880a1bee_1592580945814
https://kahoot.it/challenge/02649975?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-07d7880a1bee_1592580945814
https://kahoot.it/challenge/06514094?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-07d7880a1bee_1592580915370
https://kahoot.it/challenge/06514094?challenge-id=e383f505-0bf3-4809-916a-07d7880a1bee_1592580915370


A teď poslední úkol, neúkol:
Jsme národ houbařů. Sbírání hub má u nás skutečně dlouholetou tradici. Většina Čechů tvrdí,
že poznají více jak 5 druhů hub. Jsou mezi námi i experti, kteří rozeznají i více než 15 druhů. 
Obecná rada je, abychom do košíku skládali pouze houby, které bezpečně známe, a dbali na 
to, jak naše úlovky sbíráme a zpracováváme. Častý omyl houbařů je, že když najdou dvě 
houby vzdálené od sebe půl metru, musí být stejného druhu, což vůbec nemusí být pravda. 
Proto si otestujte svoje houbařské znalosti:
https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/houby-procvicovani/

Zeměpis 
 – donést sešity ke kontrole

Dějepis
- opakování učiva

Volitelný předmět Anglický jazyk – konverzace
- podívejte se na anglický seriál nebo film, poslouchejte anglická videa nebo písničky podle 
vlastního výběru a trénujte si tak své poslechové dovednosti

https://www.prozaky.cz/testy-prirodopis/testy-pr-6-rocnik/houby-procvicovani/
https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby-houby/629349/kdy-na-houby-celorocne-velky-prehled-co-kdy-sbirat.html

