
Český jazyk 7.A  
15.-19.3. 

 

Pondělí  

• Online hodina 

• Pravopis, pracovní sešit strana 18 

• Úvod do skladby – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent 

• Učebnice strana 85 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Sloh – Životopis – zadání úkolu 

• Souvislý životopis 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Skladba – VJ, VD, VE 

• Pracovní sešit strana 32  

 

Pátek 

• Online hodina 

• Lyrické literární žánry – dokončení z minulého týdne 

 

 

 

 

Dějepis 

 
1. online hodina – Opakování vrcholný středověk 

2. online hodina – Pozdní středověk – husitství – úvod str.76-77 

 
 

Přírodopis 
 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Obojživelníci – klasifikovaná samostatná práce 

2.online hodina  

• Plazi – úvod do nové skupiny živočichů 



Anglický jazyk  
 

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

V úterý začneme kontrolou DÚ (WB 42/1,3) a společně se pustíme do dvojky. Pokračovat pak 

budeme v učebnici dalším zajímavým článkem o Austrálii.  

Co do gramatiky, zopakujeme si tvoření doplňkových Wh otázek. 

Nezapomeňte si zopakovat slovíčka a naučit se nová. 

V pracovních sešitech opět pravděpodobně vynecháme některá cvičení, 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. 40 – poslech, otázky, odpovědi 

 

Druhá online hodina  

Pracovní sešit cvičení str. 40 

 

Domácí úkol/ Homework:  

Pracovní sešit str. 41/ cv. 5,7 

Dobrovolný úkol - přečti článek na str. 38 v učebnici, a udělej k němu cvičení z PS 38/2,3. 

 
 
 
 
 
 



Zeměpis 

 

Asie 

 
1. Jaké podnebí převládá v JV Asii? …………………………………………………………………….. 

 

2. Jak vzniklo největší pohoří světa? ………………………………………………………………….. 

 

3. Kolikrát se ČR vejde rozlohou do Číny? ………………………………………………………….. 

 

4. Uveď sibiřské veletoky. ………………………………………………………………………………….. 

 

5. Jak se nazývá největší poloostrov světa a jaké na něm leží státy?  

 

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

6. Himálaje zasahují do několika států: 

 

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

7. Jak se nazývá rozlehlý záliv u Indie, kam Indové sypají nastřádaný odpad?  

 

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

8. Jaké řeky tvoří nížinu v podhůří Himálají? ……………………………………………………… 

9. Uveď název pouště, která tvoří části jednotlivých států a nachází se v blízkosti 

hranic Číny a Mongolska. …………………….... 

10. Nejhlubší místo světa se nachází v Oceánii na 140° v. d. u ostrova Ulithi. 

 

……………………………………………………………. 

 
 

Fyzika 
 

1.20 Kladky 

Učebnice strana 82. až 85. Do sešitu narýsovat obrázek 1.96 b) Pevná kladka jako 

rovnoramenná páka. Výpisky si budeme dělat společně na hodině. On-line vyučování je podle 

rozvrhu. 

 



Matematika 
 

Úkol odevzdejte nejpozději do 21.3.2021 do 23:00 

Posunutí, otočení 

1. Zobrazte čtyřúhelník ABCD v posunutí, které je určené orientovanou úsečkou XY. 

 
 

 

2. Na obrázku je vzor a obraz v nějakém posunutí. Sestrojte orientovanou úsečku AB, 
která toto posunutí určuje. 

 

3. Zobrazte útvar BCDE v otočení, které je určené středem A a kladně orientovaným 
úhlem o velikosti 40°. 



 

4. Vyřešte. 

a) Můžeme středovou souměrnost popsat pomocí jiných zobrazení, která jsme 
se učili? Kterých? Jak? 

b) Můžeme osovou souměrnost popsat pomocí jiných zobrazení, která jsme se 
učili? Kterých? Jak? 

c) Doplňte:

 

 
 
 
 
 
 
 



Ruský jazyk  
 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 9. LEKCE (pondělí) 

1. Opakování 9. a 10. lekce 

2. Lekce 10: slovíčka, procvičování čtení 

3. Lekce 10: opakování a procvičování psaní (psací písmenka): Б, Д, З, И, Е 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

PRACUJEME S PS (=pracovním sešitem): 

  

1. (10 minuty) Co je to za písmenka? (přepiš a doplň tabulku do sešitu):  

Tiskací azbuka Psací azbuka česky Tiskací azbuka Psací azbuka česky 

Б   з   

Д   е   

З   и   

И   д   

Е   б   

 

2. (10 minut) Zopakuj si všechna slovíčka i nové fráze v PS na s. 28 

3. (5 minut) Vylušti slova (PS: 24/1) 

4. (5 minut) Přiřaď správně obrázky k písmenkům (v kterých slovech můžeš písmenka najít?). 

Cvičení v PS 24/2. 

5. (15 minut) Podívej se ještě jednou na nácviková videa k písmenkům Б, Д, З, И, Е. Během 

každého videa psaní písmenek procvičuj do sešitu. Zkoušej si zejména ty, které jsou pro tebe 

těžká. 

a. Б: https://youtu.be/hvhAG1WuBkU  

b. Д: https://youtu.be/qWVBExosyx4  

c. З: https://youtu.be/fkhjBjNNKM0  

d. И: https://youtu.be/fW3cPlzjAFI  

e. Е: https://youtu.be/wtxDIx4N3i0  

 

 

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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