
 

Základní škola Kladno, Školská 322 Ročník: 7. A 10.5. - 14.5. 2021 
Předmět Učivo/procvičování učiva 

 

Český jazyk 
 

On-line výuka: středa 10.45 – 11.30 na meet.google.com/zbp-ywwa-axf. Tel. 
konzultace na  773 075 073 (je možné domluvit si individuální konzultaci ve 
škole). Pracovní list: Příslovečné určení, sloh – popis osoby/ učebnice 165/žlutý 
rámeček + Moje kamarádka, čítanka 138/ Vladimir Arseňjev: Stopař Děrsu 
Uzala - dokončení.Zeměpisný seminář: 
Naše hory (opakovat) + zkontrolovat zápisy v sešitech. 

 

Matematika 
 

Probíráme učivo PROCENTA, takže budete procvičovat výpočty podle sešitu a 
zadaná cvičení ve Sbírce úloh z matematiky. Vypracované úkoly donesete do 
školy na prezenční výuku. 

 

Cizí jazyk 
 

Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=NX0TaVk1V8s Do 
sešitu vypište v angličtině základní fakta o Austrálii. Vypracované úkoly 
odevzdáte ve škole. Konzultace, dotazy: Mgr. Bc. I. Nováková, e-mail: 
skola6b@post.cz, tel.: 702 173 979. 

 

Fyzika 
 

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře země, tlak plynu v uzavřené 
nádobě 
Najdi si odkaz https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-mechanika-plynu-93-
.pdf materiál si důkladně pročti a do sešitu si udělej výpisky z : 
              Přístroje pro měření atmosférického tlaku 
              Změny atmosférického tlaku 
             Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře země 
             Tlak plynu v uzavřené nádobě 
!!! NEOPISUJ CELÉ RÁMEČKY, PIŠ JEN TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, PŘÍKLADY VYNECH. 
V případě, že něčemu nerozumíš, máš možnost domluvit si  individuální 
konzultaci na telefonním čísle 722 952 742. Konzultace podle rozvrhu přes 
meet.google.com pod kódem jcd-aqpg-fzf . 

Přírodopis 
 

1) Do sešitu vypracuj otázky na str. 16, č. 1 - 5. Sešit odevzdej ke kontrole. 
2) Z textu v učebnici na str. 17 vypiš do sešitu znaky plazů (učivo PLAZI). 

 

Zeměpis 
 

Pozorně si přečti text Přírodní krajiny Asie (tundry, tajgy, stepi, tropický deštný 
les,..) a odpověz na zadané otázky, které odevzdáš vypracované ve škole  
k ohodnocení. 

 

Dějepis 

Opiš nebo vystřihni a nalep si do sešitu tento text: 
JAN LUCEMBURSKÝ A STOLETÁ VÁLKA (s. 72 - 73) 
Stoletá válka mezi ANGLIÍ a FRANCIÍ trvala 116 let (r.1337-1453). Bojovalo se o 
území na S Francie. Vyhráli Francouzi. BITVY U KRESČAKU (r.1346) se zúčastnil 
a padl v ní Jan Lucemburský,manžel Elišky Přemyslovny a nový český král. 
Hrdinkou války se stala Johanka z Arku. 
KAREL IV. (s. 74 - 77) 
,,Otec vlasti", syn Jana Lucemburského, zakladatel KARLOVA MOSTU, 
KARLŠTEJNA, STAROMĚSTSKÉ RADNICE, NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO, 
UNIVERZITY KARLOVY, CHRÁMU SV: VÍTA, KARLOVÝCH VARŮ a zhotovitel 
KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ, CÍSAŘ SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ, otec Václava IV. 
ÚKOL: Pozorně si prohlédněte obrázky, připomeňte si podobu jmenovaných 
památek, Karlovy manželky, na mapce na s. 76 zjistěte, co vše patřilo k našemu 
státu za Karla IV. a nakreslete si  českou královskou korunu ze s. 74. 
Dotazy a rezervace konzultací: tel. 602 527 336, e-mail skola7a@seznam.cz 
On-line hodina: pondělí od 11:00 hodin, kód kpu-wixv-grt 
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