
Český jazyk 
 

18.-20.11. 

 

Čtvrtek  

1) Online hodina 

2) Společná kontrola pracovního listu na opakování přídavných jmen a zájmen 

3) Učebnice strana 33/1, 34/3a  

 

 

Pátek  

1) Online hodina 

2) Pracovní sešit – číslovky 

3) Skloňování číslovek 

 

 

Přírodopis  

• V minulém týdnu jsme začali pracovat s novou skupinou živočichů – Měkkýši, 

prozatím máme probrané plže. V průběhu týdne se na MS TEAMS objeví opakování 

pro ty, kteří nebudou na online hodinách  

• V případě, že si nebyl/a na online hodině, projdi s v učebnici stranu 30-31, kde 

nalezneš plže. 

• Tento týden plže doprobereme a budeme se věnovat mlžům. Máš-li doma nějaké 

lastury od moře, prosím, připrav si je, abychom se na ně mohli podívat společně na 

hodině  

• Na online hodinách se uvidíme dle rozvrhu (mimo pondělí a úterý)  

 

 

Dějepis 
 

7.A – středa 8:55 – 9:40 

        - pátek 8:55 – 9:40 

 

Probraná látka učebnice str. 26–28. 

 

Všechny zápisy průběžně vkládám na Týmy do složky Soubory. Buď si je vytiskněte a 

nalepte, nebo opište. Upozorňuji, že po návratu do školy vám zkontroluji sešity, zda v 

nich všechny zápisy máte.  

 



Zeměpis 
 

Východní Afrika 

1. Jaké litosférické desky tvoří Východoafrickou příkopovou propadlinu? 

………………………………………………………………………….. 

2. Jak se nazývá nejvyšší vrchol v. Afriky a kolik měří metrů? ………… ………………………………….. 

 

3. Která jezera jsou součásti Východoafrické příkopové propadliny? 

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

4. V blízkosti Rudého moře se nachází pohoří. Uveď název a stát, ve kterém se nachází. 

……………………………………………………………………….. 

5. Napiš název řeky, která rozděluje Mosambik na polovinu.  …………………………………………….. 

6. Uveď jak se nazývají hlavní města států Somálsko, Keňa, Tanzanie a Mosambik. 

 

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

7. Doplň chráněná území v. Afriky M…………….M…………, S………….…………., N………..……………… 

8. Co se pěstuje a chová ve v. Africe? …………………………………………………………………………………. 

9. Jaké podnebí převládá zde převladá? ……………………………………………………………………………... 

10. Jak se nazývají vodní nádrže na řece Zambezi a k čemu slouží? ………………………………………. 

 

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

 

 

Fyzika 

1.7 SÍLA. SKLÁDÁNÍ SIL 

Přečíst si text v učebnici na stranách 31. – 32. Z těchto stránek si udělat výpisky do sešitu. Do 

sešitu narýsovat a vyplnit tabulku na straně 33. Vše vyfotit a poslat do 22. listopadu na mail: 

jirasek@chelcickeho.cz. Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu 

bude ve čtvrtek od 11:55. 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Anglický jazyk 
 

p. uč. Šolc 

Online hodiny: úterý 9:00 (nebude), středa 10:00, čtvrtek 11:00 

Ve středu začneme kontrolou cvičení, která jsme si zadali za domácí úkol (dodělat 11/8, 

12/1, 2, 3, a 13/4 a 5). Nezapomeňte opět nastudovat nová slovíčka!  

V lekci páté se neukrývá žádná nová gramatika, jen opakování již dříve probraného. Zkusíme 

se tady tedy dlouho nezdržovat. Projdeme si spolu texty z učebnice, které opět doporučuji 

použít pro hlasité čtení s porozuměním. Bude se vám s nimi alespoň lépe pak pracovat při 

online hodině.  Věřím, že se v závěru týdne zvládneme podívat i do lekce následující. 

Konkrétní vybraná cvičení z pracovního sešitu 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 hodina: 
středa 9:50-10:35 
Ve středu na online hodině proběhne testík. V něm bude následující (podrobnější zadání i 
s příklady naleznete na Teams v Aj 7.A v Souborech) 
 
Unit 1 – budete umět odpovídat na otázky  
Například podle učebnice str. 4/cv. 1 nebo pracovní sešit str. 5/cv. 7 
tzn. používat minulý čas – otázky a odpovědi 
Str. 5 – žlutý rámeček – umět použít all př. 
 
Unit 2 
Umět odpovědět na otázky v minulém čase např. jako str. 6/cv. 2 
Tázací dovětky – viz. pracovní sešit str. 7/cv.7,  
 
Unit 3 
Výraz instead of – žlutý rámeček str. 9  
Don´t a  you mustn´t – žlutý rámeček str. 9 
Tázací dovětky – viz. pracovní sešit str. 9/cv.7 
Dovětky – podmět je vyjádřen zájmenem. Kladná věta se mění na zápornou, záporná na 
kladnou. 
Upozorňuji ty, kteří mi doposud neposlali úkol za minulý týden, ať to urychleně udělají. 
Děkuji. 
Pracovní sešit str. 11, cv. 5, 6, 7 – mělo se poslat do pátku 13.11 
 



Matematika 

 
Úkol odevzdejte nejpozději do 22.11.2020 do 23:00 

Zlomky III 

opakování na písemku 

 

Učebnice str. 90 cv. 3  – aspoň 2 příklady 

Učebnice str. 90 cv. 4  – aspoň 2 příklady 

Učebnice str. 90 cv. 5  – aspoň 1 sloupec 

Učebnice str. 90 cv. 6  – aspoň 2 příklady s dělením a aspoň 2 příklady s násobením – 

nezapomeňte, že: 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MÁ PŘEDNOST PŘED SČÍTÁNÍM A ODČÍTÁNÍM 

ZÁVORKA MÁ NEJVYŠŠÍ PRIORITU – POKUD MÁME V PŘÍKLADU ZÁVORKU, POČÍTÁME JI JAKO 

PRVNÍ 

Učebnice str. 90 cv. 8 

Nepovinné: 

Za každý (správně vyřešený) příklad ze strany 91 dostanete plus 

Za slovní úlohu je velké + , za příklad ze cvičení 2 a 4 je malé +. 

 

 

Ruský jazyk 
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