
Český jazyk 
 

19. – 23.10.  

 

Pondělí  

1) Přepsat/nalepit zápisky do sešitu – přídavná jména, kdo má v sešitě z loňského roku, 

může pouze zkontrolovat, zda mu nic nechybí. 

2) Pracovní sešit strana 9 

3) Od tohoto dne bude v Teams zveřejněn domácí úkol, který budete nahrávat zpět do 

Teams.  

 

Úterý 

1) Online hodina 11:00 – 11:45  

2) Kontrola pracovního sešitu  

 

Čtvrtek  

1) Online hodina 9:50 – 10:35 

2) Opakování přídavných jmen 

 

Pátek 

1) Do sešitu na mluvnici zezadu přepsat: str. 22/6 + podtrhnout v každé větě podmět a 

přísudek 
 

 

Přídavná jména 

Ohebný slovní druh, skloňují se  

Jsou to vlastnosti podstatných jmen  

Ve větě bývají nejčastěji přívlastkem shodným 

Ptáme se: jaký, který, čí  

 

Mluvnické kategorie 

pád, číslo, rod – určujeme podle podstatného jména  

vzor (mladý, jarní, otcův, matčin), druh (tvrdý, měkký, přivlastňovací) 

 

Stupňování přídavných jmen 

1. pravidelné  

velký – větší – největší  

veselý – veselejší – nejveselejší  

2. nepravidelné  

dobrý – lepší – nejlepší  

zářící – více zářící – nejvíce zářící  

3. nedají se stupňovat  

dřevěný, zlatý atd.  



Německý jazyk                    7. A, Montag, 19. Oktober 2020 → úkoly – vyznačené červeně 

 

1) Zopakujte si sloveso BÝT → „SEIN“ 

• ich bin – já jsem 

• du bist – ty jsi 

• er, sie, es ist – on, ona, ono je 

• wir sind – my jsme 

• ihr seid – vy jste 

• sie sind – oni jsou

• + Sie sind – Vy jste (vykání) 

 

Osobní zájmena:  

ich = já 

du = ty 

er = on 

sie = ona, oni 

es = ono 

wir = my 

ihr = vy 

Sie = Vy

 

2) Vykání/tykání 

du = ty 

Sie = Vy →  píše se s velkým písmenem × sie (s malým písmenem = ona, oni) 

 

Wo bist du? → Kde jsi? 

Wo sind Sie? → Kde jste? (vykání) 

Wo seid ihr? → Kde jste? (více osob, tykání)

 

3) Pusťte si první minutu následujícího videa a přeložte: 

https://www.youtube.com/watch?v=ql7J-srh6iA&list=PLvGPylmSp7lrvDQtaiBXdvndDfrxn60vE 

 

1. Jak se jmenujete? 

2. Odkud pocházíte? 

3. Jmenuji se Giulia Monti. 

4. Pocházím z Itálie. 

5. Pocházím z Francie.

 

3) β – ostré „s“ neboli „Eszett“ 

– jeho používání zredukováno a nahrazeno dvěma s → ss 

– v současnosti se píše pouze po dlouhé či zdvojené samohlásce 

– ve slově heiβen se píše β, protože předchází zdvojená samohláska „ei“ 

→ ve Švýcarsku se β nepoužívá vůbec; video, které jsem poslala je švýcarské, proto v něm používají 

místo „β“ „ss“ 

 

4) Vypracujte v pracovním sešitě na straně 5 cvičení 5 a na str. 6 cvič. 6 

5) Tázací zájmena → začínají vždy na „w“: 

wer = kdo 

wie = jak, jaký 

was = co 

wo = kde 

woher = odkud 

welcher = který 

https://www.youtube.com/watch?v=ql7J-srh6iA&list=PLvGPylmSp7lrvDQtaiBXdvndDfrxn60vE


7. A, Mittwoch, 21. Oktober 2020 

 

1) Podtrhněte osobní zájmena 

wie           wir            in            sie            ihr           aus            ein            du            die          wo 

 

2) Přečtěte si následující text a 

• podtrhněte osobní zájmena 

• zakroužkujte dny v týdnu 

• podtrhněte vlnovkou zvířata 

 

Hallo Katka! 

 

Ich habe viele Hobbys. Computer, Skateboard und Trommeln. Skateboard fahre ich schon lange. Ich 

bin ganz gut. Zu Hause habe ich vier Djemben. Das sind Trommeln aus Afrika. Mein Vater heiβt Alex. 

Er hat ein Motorrad – eine Harley Davidson. Wir fahren oft zusammen. Meine Mutter ist Ärztin. Sie 

heiβt Sara. Am Montag und Donnerstag reitet sie. Sie spielt sehr gut Geige. Wir haben zu Hause einen 

Papagei und einen Kater. Sie heiβen Max und Moritz. 

 

Wir haben ein Hotel am Stadtrand. Im Hotelhof leben noch ein Hund und eine Ziege. Die Ziege heiβt 

Tante. 

 

Mario 

 

Meine Telefonnummer: 004930 458934 

 

3) Která osobní zájmena jste podtrhli? Vypište je a přeložte: 

4) Které dny v týdnu jste zakroužkovali? Vypište je a přeložte: 

5) Která zvířata jste našli v textu? Vypište je a přeložte: 

 

 

6) S pomocí textu přeložte: 

• Na skateboardu jezdím už dlouho. 

• Jsem docela dobrý. 

• Můj otec se jmenuje Alex. 

• Moje matka je lékařka. 

• Oni se jmenují Max a Moritz 

• můj 

• moje 

• ona se jmenuje 

• oni se jmenují 

• už dlouho 

• v pondělí

  

7) Vypište slovy Mariovo telefonní číslo: 

 

8) Ve kterých větách se vyká? Podtrhněte. 

• Was trinkst du? 

• Möchten Sie Kaffee? 

• Wo wohnen Sie? 

• Hast du einen Bruder? 

• Sind Sie zu Hause? 

• Bist du hier?

 



Ruština – 7. třída 
Týden 19. – 23. 10. 2020 

 
Úkoly piš do sešitu, až budeš hotov, vyfoť svoji práci a pošli ji na email: 
havlicek@chelcickeho.cz . 

1. Napiš nejprve česky a poté azbukou své jméno a příjmení 

2. Poslechni si rozcvičku. Opakuj vždy, co slyšíš, jak ve škole. Soustřeď se na měkké a 

tvrdé hlásky. Odkaz je zde: https://chelcickeho-

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

WtvcfEBHDArGMHswq3dKpl61YV0oQ?e=9keYmP  

3. Napiš (velkou tiskací) azbukou tato písmena: A, E, JE, R, P, S, C, B, K, V, Ch 

4. Následující písmena azbuky napiš v češtině: К, П, Ц, Н, Г, Х, М, Ы, Р, У 

5. Napiš český význam těchto sov: 

a. добрый день 

b. привет  

c. пока  

d. доброе утро  

e. до свидания 

f. бабушка  

g. папа  

h. кошка 

6. Odpověz na otázku celou větou (piš latinkou) 

a. Kak tebja zovut? 

b. Ty v škole? 

c. Eto Vova? (přitom ukazuje na Petra) 

d. Gdě ty? 

 

7. Doplň text vhodnými slovy, můžeš psát rusky v českém přepisu: 

8. _____ день! Меня _______ Вова, _____ живу в Москве. Это ______ мама и это 

мой папа. Я в школе и _____ дома. 

9. Poslechni si nahrávku. Přepis jednotlivé slabiky českým písmem. Odkaz je zde: 

https://chelcickeho-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/havlicek_chelcickeho_cz/EbpYt3xsXJBIsZEDWrZ1v

R4B-H-Cp8THw4kA2uoXRGLOFg?e=liJIHZ  
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Občanská výchova 
 
19. 10. 2020 

1) Vytvořte myšlenkové mapy na téma Sociální skupiny = další pokyny a pracovní list 

v TEAMU! 

 

 

Přírodopis 7.ročník 19.10.2020-23.10.2020 

 
1. Zopakuj si již probrané učivo - prvoci, úvod do žahavců: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJ

OMehmeDRIqQ5GELu3zgRUQ0syVklRMUVXWFhHQlE4VEVYR1lOTTlJWi4u  

(opakování nalezneš i v MS Teams Přírodopis 7.ročník) 
 

2. V učebnici Přírodopis 6 si přečti stranu 25 a 26, do sešitu si vypracuj otázky a úkoly ze 

strany 26  

 
3. Medúzy vystupují v některých příbězích jako nadpřirozené bytosti. Najdi takový 

příběh a seznam se s ním (budeme se o nich bavit na online hodině) 

 
4. Budeš-li mít čas, podívej se na tyto stránky: https://svetmeduz.cz/cs/meduzy anebo 

video: https://www.youtube.com/watch?v=lloQx6lMUMI  

 
Na online hodině se sejdeme:  
Třída 7.A: 22.10.2020 v 8:55 

Třída 7.B: 23.10.2020 v 11:55 
Třída 7.C: 20.10.2020 v 9:50 

 

 
Fyzika 

 
1.4 Rychlost rovnoměrného pohybu 
Přečíst si text v učebnici na str. 18. – 19. Z těchto stránek si udělat výpisky do sešitu. Přesně 
si opsat text ve žlutých rámečcích.    
Do sešitu vypracovat úkoly 1., 3. a 4., do sešitu si překreslit tabulku z 5. otázky, prázdná 
políčka vyplnit.  
Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu bude na Teams (Fyzika 7 - 
ročník) v pondělí 19. 10. od 9:50. 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCmJOMehmeDRIqQ5GELu3zgRUQ0syVklRMUVXWFhHQlE4VEVYR1lOTTlJWi4u
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Zeměpis 
 

Online hodina středa 10:50 

 

Severní Afrika 

 
1. Jaké země řadíme do severní Afriky? …………………………………………………………………………. 

2. Jak se nazývají obyvatelé severní Afriky? …………………………………… 

3. Co odděluje severní Afriku od zbytku Afriky? ………………………………………….. 

4. Co můžeme nalézt v této oblasti? ………………………………………………………………………………. 

5. Uveď hlavní města zemí, které patří do s. Afriky. ……………………………………………………….. 

6. Proč v této oblasti vznikají pouště a jak se nazývají? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

7. Pod jakou vládou byly země s. Afriky v minulosti? ……………………………………………………… 

 

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

 

8. Kolikrát je Alžírsko a Egypt větší než ČR ? …………………………………………………………………… 

9. Jaké náboženství převládá u těchto států a koho uctívají? 

 

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

10. Proč byl vybudován průplav, který propojil Středozemní a Rudé moře a zjednodušil 

lodní dopravu mezi Asií a Evropou? Uveď název a kolik měří km. 

 

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

 

       11. https://www.youtube.com/watch?v=ObOpZPTvvjg (podívej se) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ObOpZPTvvjg


Anglický jazyk  

p. uč. Šolc 

7.A Anglický jazyk (19.10.2020) 
V tomto týdnu si procvičíme tázací dovětky a zopakujeme základy.  
Str. 4 cv. 1 vyplňte podle sebe. Dvojka a trojka je na procvičení čísel. Ve cv. 4 máte za úkol 
přepsat větu tak, že pokud je kladná, píšete zápornou a naopak. Cv. 5 je na procvičení 
gramatiky „All ve významu všechen“. Konečně šestka je na ony tázací dovětky. Cvičení šest 
pak vypracujte do emailu a pošlete na myenglishhomework@email.cz (nezapomeňte uvést vaše 

jméno a třídu). Následně vypracujte další cvičení na tázací dovětky tak, abychom to měli při 
jednom. Čili na str. 7 cvičení 7 a na str. 9 cvičení 7. 
Ve čtvrtek bychom si měli dát online hodinu, na kterou se již těším, tak zkuste do té doby 
juknout na zadanou práci, abychom si to mohli buď zkontrolovat či případně dovysvětlit 
zadání, pokud byste něčemu nerozuměli, či nepochopili. Jinak jsem vám každý den k dispozici 
na Teamsech, takže pokud budete potřebovat, neváhejte se ozvat a můžeme cokoliv 
zkonzultovat. 
Tak zatím, have a nice day and see you soon! Bye bye, J.Š. 
 

pí. uč. Doláková 

Online hodiny budou probíhat pro 
7.A v úterý 8:55 – 9:40 
Tyto časy budou pravidelné, pokud se v listopadu nesejdeme ve školních lavicích. 
Rozdělila jsem vám látku do 3 tří dnů, aby se vám lépe plánoval čas. 

1. den:  projděte si, zapište do slovníčků a naučte se slovíčka Unit 3.  

Učebnice str. 9 – cv. 2-  žlutý rámeček - přepište do školního sešitu. 
Pracovní sešit str. 9, cv. 7  

2. den: Přečíst a přeložit článek na str. 8 v učebnici. 

Pracovní sešit str. 8, cv. 2 
3. den: učebnice str. 9, žlutý rámeček – přepiš do sešitu 

Pracovní sešit str. 9, cv. 5 
Vypracovaná cvičení z pracovního sešitu pošlete nejpozději v pátek 23.10. na můj mail. 
Pokud by někdo neměl přístup k mailu, doručí pracovní sešit do pátku 23.10 na vrátnici školy. 
Vrátnice je otevřena v čase od 8:00 – 12:00. 
Budu se na vás těšit na online hodině. 
 
Michaela Doláková 
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Dějepis 19.10. - 23.10. 
 

 Online hodina bude probíhat v tomto čase: 

7.A středa 8:55 - 9:40 

ve skupině na Teams D- 7.A+7.C. 

 

Tento týden se budeme bavit o Arabské říši, srovnáme náboženství islám s křesťanstvím 

a zopakujeme si vše, co jsme se naučili o prvních středověkých státech. 

Před online hodinou si přečtěte text v učebnici str. 18 a 19. 

Na online hodině budeme probírat také otázky z učebnice str. 20. (cv.3 a 4) 

Tyto otázky budu chtít zaslat vypracované do středy 28.10. 

 

Budu se na vás těšit na online hodině. 

 

Michaela Doláková 

 

 

Zápis do sešitu nalepte nebo přepište: 

 
ARABSKÁ ŘÍŠE   
- Arabský poloostrov, 7. stol., nové náboženství → islám - muslimové 

- prorok Muhammed šíří učení o jediném bohu - Alláhovi 

- posvátnou knihou Korán 

- islám arabské kmeny sjednotil → jednotná arabská říše = chalífát 

- ovládli i dnešní pyrenejský poloostrov  

přínos Arabů Evropě  

- obchodníci, vedou si záznamy o cestách (první písemný popis Prahy z 10. stol.) 

- přinesli nové plodiny – rýže, bavlna, citrony, pomeranče 

- látky, koberce 

- vynikají v matematice, fyzice, zeměpisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

 
Úkol odevzdejte nejpozději do 25.10.2020 do 23:00 

 

Zlomky 
Zkraťte zlomky na základní tvar: 

 
 

Převeďte na desetinné číslo: 

 
 

Uspořádejte zlomky podle velikosti: 

 
 

Zobrazte zlomky na číselné ose a porovnejte: 

 

a)    

b)    

c)  

 

Převeďte na zlomky se společným jmenovatelem: 

a)     

 

b)  

 

c)   

 

d)    

 

       Online hodiny v týdnu od 19.10.2020 do 25.10.2020 budou v těchto termínech: 

 

1) úterý od 9:50 do 10:35 

2) středa od 8:00 do 8:45 

3) čtvrtek od 8:00 do 8:45 

 


