
Český jazyk 7.A  
1.-5.3. 

 

Pondělí  

• Online hodina 

• Tvoření slov – učebnice strana 70-72 

• Pracovní sešit strana 28 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Sloh – Životopis, učebnice strana 168/169 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Tvoření slov  

• Pracovní sešit strana 29  

 

 

Dějepis 
 

Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

První online hodina: Jak se žilo ve vrcholném středověku: život ve městech, život na 

hradech, život u královského dvora – str. 65-70 

Druhá online hodina: Gotická kultura – str. 71-74 

 

 
Přírodopis 

 
• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Paryby, ryby– opakování/klasifikovaná samostatná práce  

2.online hodina  

• Úvod do obojživelníků – Přírodopis 7 (strana 14,15) 

 
 
 



Anglický jazyk 
 

p. uč. Šolc 
 
Online hodiny: úterý 9:00, středa 10:00, čtvrtek 11:00 

V úterý začneme kontrolou DÚ (WB 38/1,3 and 39/5) a pustíme se následně společně do 

zbývajících cvičení. Zopakujeme to nejdůležitější z této lekce a přesuneme se do lekce 19, 

kde se seznámíme s New Yorkem.  

Co do gramatiky, zopakujeme si vlastní jména národností a jazyků a vyjádření českého ani.. 

ani.. 

Nezapomeňte si zopakovat slovíčka a naučit se nová. 

V pracovních sešitech vynecháme pravděpodobně cvičení 8, nicméně cvičení z pracovního 

sešitu i učebnice si budeme zadávat průběžně během online hodin podle toho, jak nám to 

půjde. 

Pokud byste potřebovali dovysvětlit zadání, nebo byste něčemu nerozuměli či nepochopili, 

můžete se na mě kdykoliv s čímkoliv obrátit prostřednictvím Teamsů, kde jsem každý den 

k dispozici. 

Tak zatím, have a nice day and see you soon! Bye bye, J.Š. 

 
pí. uč. Doláková 
 
Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

První online hodina 

Učebnice str. 34 – Kanada - poslech, čtení, překlad, práce s mapou, opakování zeměpisných 

pojmů, světových stran 

Pracovní sešit str. 34/ cv. 1 

 

Druhá online hodina  

Učebnice str. 35 – poslechové cvičení 

 

Domácí úkol/ Homework:  

pracovní sešit str. 34/cv.2, str. 34/cv. 2, 3 

str. 35/cv. 4, 5, 7 



Zeměpis 
 

Amerika - obyvatelstvo, průmysl 

 

1. Jak se nazývají původní obyvatelé USA? …………………………………………………………………… 

 

2. Urči stát, který je významný kosmickým průmyslem. …………………………………………….. 

 

3. Napiš nejznámější budovy, které sídlí ve Washingtonu. Uveď alespoň 2. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Hlavní středisko filmového průmyslu, které leží v L. A. se nazývá? …………………………… 

 

5. Kde se vyrábějí letadla BOEING? Uveď stát a město, kde se letadla vyrábí. …………………… 

 

6. Na jakých 5 městských částí dělíme město New York. B…………….……B………..…..…………   

 

  M ……………………………………….., Q……………………….., SI………………………………………………..  

7. Napiš název oblasti výzkumného a vývojového centra IT technologií, kde sídlí řada 
významných firem. ………….………………………………….. 

8. Kde bys hledal/a oblasti s nejvyšší koncentraci obyvatel v Jižní Americe.  

…………………………………………………………………………………………. 

9. Napiš státy a města, kde sídlí firmy McDonald´s a KFC. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10. Jak se nazývají zemědělské oblasti v USA? ………………………………………………………………… 

 
 

Fyzika 
 

1.19 Užití páky 

Učebnice strany 76. až 79. Samostatně si udělat výpisky z těchto stran. Nakreslit a popsat 

obrázek Obr. 1.85 na straně 77. Práci vyfotíte a pošlete do 7. března na mail: 

jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Matematika 

Úkol odevzdejte nejpozději do 1.3.2021 do 23:00 

Středová souměrnost I 

1. Zobrazte útvar ve středové souměrnosti se středem S. 

 

2. Zapište do prázdných trojúhelníků čísla, která značí jejich obrazy ve středové 
souměrnosti se středem S. 

 
 

 

3. Narýsujte trojúhelník ABC. Zvolte bod S tak, aby trojúhelník ABC měl ve středové 
souměrnosti se středem S právě jeden samodružný bod. Trojúhelník ABC zobrazte. 

4. Vymyslete příklad útvaru, osy o a středu S tak, aby platilo: 

Obraz útvaru v osové souměrnosti s osou o splývá s obrazem útvaru ve středové 

souměrnosti se středem S. 



Ruský jazyk  

RUŠTINA 

Pro sedmé třídy (1. března a 3. března) 

 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 9. LEKCE (pondělí) 

1. Opakování 8. a 9. lekce (slovní zásoba, četba textu, doplňování) 

2. Poslechové cvičení: Učebnice 24/3 

3. Procvičování čtení 24/6, 7, 8 

4. Cvičný diktát psací azbuky 

5. Čtení s poslechem 24/9, 10 

6. Vysvětlení domácích (samostatných) prací 

 

 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

  

1. (10 minut) Pracovní sešit 18/1, 2, 3 

2. (15 minut) Procvičování psaní: 21/5, 22/6, 7 

3. (10 minut): Cvičný diktát: přehraj si diktát na tomto odkaze a napiš ho do sešitu. Piš psací 

azbukou. Čárky označující přízvuk nepiš (tedy piš bez čárek). Odkaz na diktát je zde: 

https://chelcickeho-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/havlicek_chelcickeho_cz/EQO9veJJNIZIuWvzOBbKwnABH

QnL6iCVRQYFUAJbGyH_GQ?e=q1uAHC  

4. (5 minut): Celý diktát si zkontroluj podle klíče. Odkaz na klíč je zde:  https://chelcickeho-

my.sharepoint.com/:i:/g/personal/havlicek_chelcickeho_cz/EZ8orwFSqaNBpXHGLdrYfjoBGEq

Ig5aPaZwNLcRtMdmD_w?e=RSwPZ7  

5. (5 minut): Do sešitu pod diktát udělej opravu a oprav všechna slova, kde jsi udělal chybu. 

 

 

 

 

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli na email havlicek@chelcickeho.cz 

nebo je pošli přes chat aplikace TEAMS do tohoto čtvrtka do 12:00. 
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