
Český jazyk 7.A  
15.-19.2. 

 

Pondělí  

• Online hodina 

• Opakování významu slov – pracovní sešit strana 26 

• Procvičování pravopisu 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Tvoření slov – učebnice strana 70/71 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Test – význam slov (sousloví, synonyma, antonyma, homonyma, slova jednoznačná, 

mnohoznačná).  

 

Pátek 

• Online hodina 

• Literatura – Nikdy se nevzdávej  

• Epické literární žánry – báje, pohádky 

 

 

Dějepis 
 

Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

První online hodina: 

Učebnice str. 59 – Stoletá válka. 

Učebnice str 61 – 63 Václav IV. 

 

Druhá online hodina: 

Učebnice str. 64 - opakování 

https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74 

https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74
https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM


Anglický jazyk  

p. uč. Šolc  

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

V úterý začneme kontrolou DÚ (WB 36/3 and 37/5) a pustíme se následně společně do 

zbývajícího cvičení 37/7. Zopakujeme to nejdůležitější z této lekce a přesuneme se do lekce 

18, kde se seznámíme s charakteristikou prvních severoamerických kolonií. Lekce popisuje 

zakládání plantáží, život a strádání otroků a jejich touhu po svobodě.  

Co do gramatiky, zopakujeme si fázová slovesa a tvoření množného čísla podstatných jmen. 

Naučíme se rozdíl ve vyjádření českého jako pomocí like... a as... a vysvětlíme si tvoření 

příslovcí příponou –ly.  

Nezapomeňte si zopakovat slovíčka a naučit se nová. 

V pracovních sešitech vynecháme pravděpodobně cvičení 7, 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 

Opakování minulého času prostého – past simple. 

Opakování příčestí nepravidelných sloves. 

Například:  

see – saw – seen 

write – wrote – written 

 

Druhá online hodina  

Učebnice str. 32, poslech, čtení, otázky – The Vikings - Vikingové 

 

Domácí úkol/ Homework: pracovní sešit 32/cv.3, str. 33/cv. 5 

Pro dobrovolníky str. 32/1,2 (pokud bude dobře, oznámkuji jedničkou) 

Pošlete do 21.2. 

 

 

 

 



Zeměpis 

Severní Amerika – USA 
 

1. Jaký stát v USA je největší a jaký nejmenší? ……………………………………………………………….. 

 

2. Napiš státy USA, které nepřímo sousedí s USA. ………………………………………………………….. 

 

3. Kde se nachází oblasti s nejvyšší hustotou osídlení? …………………………………………………… 

 

4. S jakými zeměmi a oceány USA sousedí? ………………………………………..………………………….. 

 

5. Řeka Mississippi je 4. nejdelší řeka světa, kam ústí a v jakém státě končí? …………………. 

 

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

 

6. Napiš 8 pojmů o USA. ………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Mezi jakými jezery se nachází slavné vodopády? ……………………………………………………….. 

 

8. Ve kterém státě se nachází nejvyšší vrchol USA? Uveď název a výšku. ……………………….. 

 

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

9. Kdo byl prvním prezidentem USA a kdo je jím dnes? 

 

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

10. Napiš 6 zvířat, která žijí ve volné přírodě na území USA. 

 

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

 

 

Fyzika 

 

1.18 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka 

Učebnice strany 72. až 74. Samostatně si udělat výpisky z těchto stran. Narýsovat a popsat 

obrázek 1.81 a) na straně 72. Do sešitu vypracovat úkol 5. na straně 75. Práci vyfotíte a pošlete 

do 28. února na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Matematika 

Úkol odevzdejte nejpozději do 21.2.2021 do 23:00 

Racionální čísla III 

1. Porovnejte čísla: 

a) 128
6

 a 0,572 

b) 3,62 a 3
5

8
 

c) -
5

6
8

7

 a -0,72916 

 

2. Napište jako zlomky (s celými čísly v čitateli i ve jmenovateli): 

 

 

3. Při cestě na hrad jste ujeli 27,15 km vlakem, 
36

5
 km autobusem a ještě jste ušli 4

3

4
 km 

pěšky. Kolik kilometrů jste celkem urazili? 

4. Nasbírali jste celkem 4,2 kg ovoce. 
2

7
  tvořily třešně a 

1

6
 představoval rybíz. Zbytek 

připadal na jablka. Kolik vážila jablka, která jste natrhali? 

 



Ruština 

Pro sedmé třídy (15. února a 17. února) 

 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 8. a 9. LEKCE 

1. Opakování 8. lekce na úvod hodiny (PS: L8/3, 7,  Uč. s. 22, 23 

2. Začátek 9. lekce (slovní zásoba, úvodní text (uč. cv. 1. -4.) 

3. Píšeme nová písmenka A, M, N, E a Ja (s videem, které následně najdete na vlákně v aplikaci 

Teams, abyste si je mohli znovu pustit). 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE  

  

1. (5 minut) Přečti si znovu text nahoře na str. 24. 

2. (5 minut) Učebnice str. 24. cv. 5. 

3. (20 minut) Procvič si písmenka (Pracovní sešit 19-21, cv. 4 (4.1-4.5)). 

4. (10 minut) Zopakuj si nová slovíčka a fráze. Napiš si je do slovníčku do sešitu.  

5. (5 minut) PRACOVNÍ SEŠIT – udělej cvičení 1 na str 13. 

6. (5 minut) V pracovním sešitě na straně 18 a na str. 13 doplň česká písmenka k těm ruským 

(cvičení s názvem „Doplníš na volný řádek odpovídající česká písmenka“) 

 

 

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

chat aplikace TEAMS do čtvrtka do 12:00. 

 

Přírodopis 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Ryby, zástupci ryb – učebnice přírodopis 7 strana 9-13 

2.online hodina  

• Opakování paryby, ryby 

 

Občanská výchova 

1) Kultura - dokončit 
2) Umění - funkce umění (dokončit)  
- info v Teamu Vo 

mailto:havlicek@chelcickeho.cz

