VII. třída, učivo na období 11. 5. – 15. 5. 2020
Úvodem dvě důležité věci:
Hodně z vás neposlalo vyplněné, nebo alespoň ofocené listy např. do češtiny, nebo
matematiky. Zlepšete se! Mám seznam, kdo plní a kdo ne, není to pěkný pohled.
Nezapomeňte, že i z tohoto můžete mít nakonec známku!
Druhou věcí je rada a doporučení pro hodně z vás: odešlete email, ale nepodepíšete
se, často ani není uveden předmět. Emaily jsou už standardní součástí života a mají
svá pravidla.
Takový email, je to vymyšlený příklad, je vyloženě nevhodný, spíše špatný:
Blaznive.jelito032@novinky.com – navíc často bez předmětu (přitom stačí Dějepis
15.5.) a bez podpisu. Opravdu nikdo nemůže vědět, kdo je tím jelitem…
Vzor:
Adresa: rafaj@zsg.cz Předmět: dějepis Zpráva: Dobrý den pane učiteli, posílám úkol
na tento týden. Podpis: J. Rafaj

ČJ
Mluvnice – Druhy vedlejších vět, Vedlejší věta předmětná (str. 92–93)
Důkladně si přečtěte tabulku na straně 92 a písemně vypracujte cvičení:
1 dole/92-93
3/93 – při rozlišování druhů vět je třeba si uvědomit, že
 na větu podmětnou se ptáme jen 1. pádem
 na větu předmětnou kterýmkoliv jiným (kromě 1. a 5. pádu)
Cvičení napište do sešitu nebo do Wordu a pošlete, jak už jste zvyklí, na emailovou
adresu buksova@zsg.cz

M
LICHOBĚŽNÍK
uč. str. 62, 63 (přepiš a překresli do sešitu hnědé rámečky), projdi si cvičení ze str.
63,64,65
uč. str. 68,69 (přepiš a překresli do sešitu hnědý rámeček) a podle vzorců vypočítej
cvičení 68/1,2

NJ
Docela dost z vás mi úkoly nafotilo a poslali jste je, kdo tak udělal, má zapsanou
jedničku (známky vždy uzavřu v neděli).
Tentokrát se budeme věnovat určování času. V PS na str. 65 doplníte cvičení 18/1 a
2. Zkuste sami, nechtějte po rodičích pomoc. Na internetu jsou slovníky, vše se dá
najít.
Kdo by tápal, jsem často na chatu na FB (hodně z vás už napsalo dotaz), nebo
můžete napsat email.
Nezapomeňte na dobu odevzdávání referátů.

Ze
Zápis a úkoly si napište do sešitu. Práci mi vyfoťte na mobil a odešlete na e-mail
storkanova@zsg.cz .
Téma: Rusko
Učebnice: str. 129 - 134
ZÁPIS DO SEŠITU:
Nadpis: RUSKO
Úvod: Rusko je největším státem na světě. Jeho větší část leží v Asii a svou menší
částí zasahuje do Evropy. Evropská část Ruska představuje ¼ celkové rozlohy země
a žijí v ní 4/5 celkového počtu obyvatel Ruska.

Úkol č. 1: Základní informace. Doplňte informace.
Oficiální název:
Hlavní město:
Rozloha:
Počet obyvatel:
Prezident:
Úkol č. 2: Zajímavosti. Zjistěte podrobnosti. Dvě odrážky (poznámky) ke každému
bodu jsou dostačující.
1)
2)
3)
4)
5)

V Moskvě je jedinečná architektura.
Nedílnou součástí historie Ruska je Sovětský svaz.
V roce 2019 zachvátily Rusko obrovské požáry.
Z Ruska k nám vede ropovod.
V Rusku leží nejhlubší jezero na světe a také místo s nejnižší naměřenou
teplotou na severní polokouli.
6) Mimořádný význam pro dopravu v Rusku má transsibiřská železnice.
7) Rusko se může pochlubit světově významnými umělci, sportovci a spisovateli.

Dě
Tento týden se podíváme na jednu z nejdůležitějších událostí v dějinách – objevení
Ameriky.
První částí úkolu je přečtení stran 86-91 v učebnici.
Nadpis: Objevné plavby
Na internetu vyhledáte tyto osoby a stručně (dva řádky) napíšete, co a kdy objevili?
Kryštof Kolumbus
Fernao Magalhaes
Francis Drake
Vasco de Gama
Fracisco Pizzaro
Amerigo Vespucci

Na vrátnici školy jsou okopírovány obrysy mapy světa, každý si proti podpisu
vyzvedne kopii a vypůjčí JEDEN originál (ztráta originálu se musí zaplatit!) a
překreslíte mapu. Světadíly obtáhnete, neboli zvýrazníte. Mapy se vždy tvoří i
s legendou!
Máte na 14 dnů! Nespoléhejte se ale na poslední chvíli. Děláme to každý rok ve
škole, většinou to zabere několik vyučovacích hodin. Známka je z toho do D, VV a
pokud se to povede, vloni dávala paní učitelka Štorkánová 1 i do Z.
Materiály si můžete vyzvednout po-st od 9:00 do 10:00 na vrátnici školy

Př
Zápis s úkoly si napište do sešitu. Práci mi vyfoťte na mobil a odešlete na e-mail
storkanova@zsg.cz .
Téma: DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY
Učebnice str. 88 - 101
ZÁPIS DO SEŠITU bude zahrnovat pouze plnění úkolů. Každý úkol souvisí s jednou
čeledí dvouděložných rostlin. Výjimku tvoří listnaté stromy keře.

Čeleď: Pryskyřníkovité
Úkol č. 1: Najdi a podtrhni jména rostlin, které patří mezi pryskyřníkovité
Blatouch bahenní, sasanka hajní, jaterník podléška, prvosenka jarní, orsej jarní
Úkol č. 2: Roztřiď zástupce pryskyřníkovitých rostlin na bílé a žlutě kvetoucí
Sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, blatouch bahenní, orsej jarní, pryskyřník
plazivý
Bílé květy –
Žluté květy -

Čeleď: Růžovité
Úkol: Při přetahování na https://www.skolasnadhledem.cz/game/2138 přiřazuješ názvy
k obrázkům. Všechny rostliny si do sešitu napiš. Jak jste v testu dopadli?

Čeleď: Brukvovité
Úkol: Najdi a oprav chyby v textu
Brukvovité rostliny mají pětičetné květy v hroznovitých květenstvích. Plodem jsou
šešule, šešulka, struk nebo dvounažka. Jako kořenová zelenina se pěstují zelí a
kapusta. Mezi brukvovité rostliny patří také kokoška rolní a penízek pastuší tobolka.
Čeleď: Lilkovité

Úkol: Po vyškrtání jmen rostlin v osmisměrce poskládej ze zbylých písmen jméno
liliovité rostliny, která výrazně ohrožuje zdraví člověka.
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Čeleď: Břízovité, lískovité, bukovité, vrbovité, topoly – listnaté stromy a keře
Úkol č. 1: Ve skrývačkách najdi jména listnatých dřevin.
a) Toto pole je již posečené.
b) Slíbila jsem rodičům, že budu brzy doma.
c) Moje kolo ztuha brzdí.
Úkol č. 2: Které části těchto rostlin jsou léčivé?
a) Dub letní –
b) Lípa srdčitá –
c) Bříza bělokorá -

AJ
1. Přepiš si následující slovíčka do slovníčku a nauč se je nazpaměť.
Správnou výslovnost si ověř na online slovníku seznam.cz nebo
v google překladači:

Moorland – rašeliniště
National park – národní park
Hill – kopec
Woodland – lesy, zalesněná oblast
Valley – údolí
Meadow – louka
Field – pole
Coast – pobřeží
Cottage – chata
Farmhouse – obytné stavení, statkářův dům
Homestead – statek, usedlost, hospodářství
Barn – stodola
Cabin/hut – chatka, bouda
Countryside – venkov, krajina, příroda
Rural – vesnický, venkovský
2. Odpověz na následující otázky. Překlad najdeš vedle v závorce.
When was the last time you were in the countryside? (Kdy naposledy jsi byl/a na
věnkově/v přírodě?)

What was the area like and what did you see? (Jak to tam vypadalo a co jsi
viděl/a)?
Do you like visiting rural areas? (Jezdíš rád na venkov?)

3. Vyber si některý z uvedených národních parků nacházejících se v USA a
vytvoř na něj prezentaci (prezentace může být i v české jazykce).
Prezentace bude mít pět slidů. Tři slidy budou věnovány informacím o
národním parku a zbývající dva slidy obrázkům či videím. Prezentaci mi
pošli na e-mail: jancakunova@gmail.com
Vyber si jeden z těchto parků:
Yellowstonský národní park
Národní park Zion
Yosemitský národní park
Národní park Glacier
Národní park Sequoia
Národní park Great Smoky Mountains
Národní park Shenandoah

F
Přečti si v učebnici stranu 104-107 (kapitola Stín a polostín, Zatmění Slunce a
Měsíce). Do sešitu si zapiš (nebo nalep) tento zápis a dokresli obrázky z knihy :
Stín a polostín
stín = prostor za tělesem, kde neproniká světlo ze zdroje
OBR str 104
polostín = prostor, do kterého proniká světlo pouze z části zdroje
OBR str 105

Zatmění Slunce a Měsíce
1. zatmění Slunce:
- před Slunce se nasune Měsíc
Vidíme z míst na Zemi, která jsou ve stínu
částečné (prstencové) zatmění pozorujeme na Zemi z míst, kde je polostín
OBR str. 106 (schéma Slunce, Měsíc, Země)
2. zatmění Měsíce:

Měsíc se dostane do stínu Země
částečné (polostínové) zatmění – celý Měsíc není zastíněn
OBR str. 107 (schéma Slunce, Měsíc, Země)

K těmto tématům se podívej na krátká videa:
https://www.youtube.com/watch?v=27zQFKzJLMY
https://edu.ceskatelevize.cz/zatmeni-mesice-5e441f09d76ace2c451de0de
https://www.youtube.com/watch?v=SWiPVWv3M44

