
Český jazyk 7.A  
19.-23.4. 

 

Pondělí  

• Online hodina  

• Větné členy: podmět a přísudek 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Sloh – práce s informacemi – učebnice strana 170 

 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Shoda přísudku s podmětem 

• Pracovní sešit strana 34 

 

Pátek 

• Online hodina 

• Literatura – Próza, poezie/epika, lyrika; Povídka 

• Čítanka strana 163: Ota Pavel – Koncert 

 

 

 

 

Dějepis 
 

1. online hodina – Objevné plavby 

učebnice str. 88 - 89 

2. onlina hodina – Městská společnost na konci středověku 

učebnice str. 90 – 93 

 

 

Přírodopis 

1.online hodina 

• Ptáci – obecně 

• Ptáci – zástupci  

2.online hodina  

• Ptáci – zástupci: referáty  



Anglický jazyk  

p. uč. Šolc 

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

V úterý začneme kontrolou DÚ (WB 50/1 a 51/3). Následně pak budeme společně 

pokračovat v učebnici ve výkladu a osvojení si předpřítomného času (lekce 24). 

Nezapomeňte si opět důsledně 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. 

 

 

pí. uč. Doláková 

Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

1. online hodina 

opakování učebnice str. 47 

 

zopakování znalostí o anglicky mluvících zemích 

 

2. online hodina 

úvod do předpřítomného času učebnice str. 48 

  seznámíme s předpřítomným časem, naučíme se se frázi Už jsi někdy…..? 

 

Domácí úkol/ Homework:  

Pracovní sešit str. 48/ cv. 1, 2, str. 49/ cv.5 

 

 

 

 



Zeměpis  

 

Rusko 

 

1. Jakou rozlohu má asijská část Ruska? 

 

 

2. Kdo je ruským prezidentem a jaké má Rusko státní uspořádání? 

 

 

 

3. Čím je Rusko zajímavé ohledně těžbou nerostných surovin? Uveď alespoň 5 ns 

 

 

4. Jak se nazývá ropovod z Ruska, který dodává ropu a zemní plyn do Evropy? 

 

 

 

5. Napiš 3 sibiřské veletoky, které se vlévají do Severní ledového oceánu? 

 

 

6. Kam je soustředěna zemědělská činnost v asijské části Ruska? Uveď oblast. 

 

 

 

7. Kde je nejvyšší koncentrace obyvatel? 

 

 

8. Jaká řeka se nachází na JV území, kde žije v této oblasti kočkovitá šelma, které hrozí 

vyhynutí? Napiš název řeky a zvíře. 

 

 



Fyzika 

 

Mechanické vlastnosti kapalin 

Barevně si nakreslit a popsat obrázek 2.1 na straně 98. Vaší práci vyfotíte a pošlete do neděle 

25. dubna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. Zápis do sešitu si budeme dělat společně na 

hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

 

 

Ruský jazyk  

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

PS (=pracovní sešitem): 

  

 

1. (10 minut) Přečti si znovu úvodní text v učebnici na s. 34 

2. (15 minut) V pracovním sešitě udělej cvičení 2, 3, 4 

3. (5 minut) Podívej se znovu na videa o tom, jak se píšou psací azbukou písmenka П, Р, С, Г, Й. 

Instruktážní videa najdeš v Teams přímo v příspěvcích. 

4. (10 minut) PS 32/5 a, b: Můžeš barevně podtrhávat přímo v PS nebo je barevně přepiš do 

sešitu.  

5. (5 minut) 33/7: Ve slovech se přeházela   písmenka. Srovnej je tak, aby ti vyšlo jméno. Napiš 

jméno tiskacím i PSACÍM písmem.  C        

 

Všechny spl něné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli JE ZPĚT PŘES APLIKACI TEAMS (jako 

odevzdané zadání nebo přes chat) do čtvrtka do 12:00. 
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