
Český jazyk 7.A  
10.-14.5. 

 

Pondělí  

• Online hodina  

• Předmět, PS strana 36 – dokončení 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Přívlastek shodný/neshodný, PS strana 39 

• Shoda přísudku s podmětem, PS strana 35 

 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Příslovečné určení 

• Shoda přísudku s podmětem 

 

Pátek 

• Online hodina 

• Literatura – román, sci-fi 

 

 

 

Anglický jazyk 

p. uč. Šolc 

Online hodiny: úterý 9:00, středa 10:00, čtvrtek 11:00 

V úterý začneme kontrolou DÚ (WB 54/3 a 55/6, 7). Následně pak ještě projdeme 53/6. 

Teprve pak začneme lekci následující, kde si zopakujeme neurčitá zájmena some a others a 

naučíme se vyjádřit příčinu momentálního problému. 

Nezapomeňte si opět důsledně nastudovat a zopakovat slovíčka a nepravidelná slovesa. 

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. 

 



Matematika 

Úkol odevzdejte nejpozději do 16.5.2021 do 23:00 

Čtyřúhelníky II 

1. Narýsujte kosodélník ABCD, když víte, že: 

|a| = 6,5 cm 
Velikost úhlu CDA je 145° 

|b| = 3 cm 

2. Narýsujte (nějaký) lichoběžník EFGH a spočítejte jeho obsah. 
 

3. Spočítejte obsah lichoběžníku KLMN, jehož základny jsou dlouhé 8 cm a 5 cm a jeho 
výška je 2 cm. 
 

4. Žáci měli za úkol narýsovat rovnoramenný lichoběžník a spočítat jeho obsah. Základna 

lichoběžníku měla mít 10 cm, výška 4 cm a ramena měla být dlouhá 5 cm. Natálie říká, 

že obsah je 28 cm2, Martin říká, že obsah je 52 cm2 a Tomáš říká, že to mají oba špatně. 
Kdo z nich má pravdu? Odpověď co nejpodrobněji zdůvodněte. 

 

 

Fyzika 

Hydrostatický tlak 

Tento týden budeme probírat hydrostatický tlak. Podívejte se do učebnice na strany 110. až 

112. Do sešitu si zapište, žlutý odstavec na straně 110. Zápis do sešitu si budeme dělat 

společně na hodině, úkol neposílejte. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

 

Přírodopis 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Úvod do savců – základní znaky savců  

2.online hodina  

• Savci  



Německý jazyk 

1) Podstatná jména + členy 

 

A. Doplňte ke slovíčkům správný člen 

 

Fahrrad 

Wind 

Sonne 

Gemüse 

Ente 

Müllauto 

Hase 

Ei 

Fleisch 

Nebel 

Pferd 

Jacke 

Apfel 

Boot 

Frühstück 

Schnee 

Mütze 

Kuh 

Brot 

Pilze 

Hose 

Regen 

Affe 

Käse 

 

B. Rozřaďte slovíčka podle toho, kam patří (zvířata, počasí, jídlo, dopravní prostředky) 

 

TIERE WETTER 

 

 

 

 

ESSEN VERKEHRSMITTEL 

 

 

 



2) Slovesa 

A. Doplňujte slovesa ve správném tvaru 

 

SPIELEN 

Ich ________ gern Schach. ________ du auch gern Schach? Nein, ich ________ nie Schach. Aber 

mein Vater ________ Schach immer. Und deine Mutter? ________ sie auch Schach? Ja, meine 

Mutter und mein Vater ________ Schach zusammen. 

 

TRINKEN 

Wir _________ nie Milch. Paul _________ jeden Tag Kaffee. Ich _________ auch gern Kaffee. 

_________ du zu Frühstück Kaffee oder Tee? Mein Vater trinkt zu Frühstück Tee. Mein Bruder 

trinkt am Morgen Orangensaft. Ich trinke zu Frühstück Wasser. Was _________ ihr zu Frühstück? 

 

WOHNEN 

Wo _________ du? Wo _________ sie? _________ ihr in Prag? Nein, wir _________ nicht in 

Prag, wir _________ in Budweis. Und wo _________ der Präsident? 

 

3) Příslovce 

A. Přeložte 

gern 

immer 

zusammen 

nie 

auch 

jeden Tag 

zu Frühstück 

am Morgen 



 

B. Doplňujte slovíčka z A. 

Ich esse ____________ Brot mit Marmelade. Wir spielen _______________ Klavier. Trinkst du 

________________ Tee? Ich schreibe ________________ Hausaufgaben. 

 

 

 

Ruský jazyk 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE Z RUŠTINY 

(na středeční hodinu) 

 

1. Seznam se s novými písmenky L12 (PS s. 35 nahoře) 

2. Zopakuj si psaní písmenek podle videa. Najdeš ho v Teams v příspěvcích 

3. Nová písmenka si nyní sám/sama vyzkoušej. PS: 36-38, cvičení 4 

4. Nauč se nová slovíčka L12. Najdeš je v PS na str. 41. Audio se slovíčky najdeš v příloze 

v zadáních v TEAMS. Můžeš si je také poslechnout 

 

Fotografii se splněnými úkoly pošli přes aplikaci TEAMS nejpozději do čtvrtka do 12:00 

 


