
Český jazyk 
 

23. – 27.11.  

 

Pondělí 

1) Online hodina  

2) Číslovky – opakování  

3) Učebnice strana 34/cv. 4 

 

Úterý  

1) Online hodina – sloh 

2) Učebnice strana 151 

 

Čtvrtek  

1) Online hodina  

2) Přídavná jména, zájmena – opakování  

 

Pátek  

1) Online hodina nebude – samostatná práce  

2)  Přečtěte si text v čítance na straně 52 (Jaroslav Seifert – Tatínkova dýmka) a 

odpovězte na otázky, které budou v Teams v Zadání (Domácí úkol č. 3) – úkol 

odevzdejte nejlépe v Teams, případně zašlete na mail do neděle 29.11. do půlnoci. 

 

 

Dějepis 
 

7.A – středa 8:55 – 9:40 

        - pátek 8:55 – 9:40 

 

Budeme procvičovat a opakovat látku str. 21 – 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.  

 

Přírodopis  

• V minulém týdnu jsme společně probrali měkkýše – plže, mlže. Tento týden společně 

budeme opakovat tyto skupiny měkkýš. Dále přidáme poslední dílek a tou jsou 

hlavonožci. Hlavonožce najdete na straně 35 

• Stihneme-li a budeme-li pracovat rychle, začneme probírat kroužkovce (36-37).  



Anglický jazyk 

 

p. uč. Šolc  

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

V úterý začneme kontrolou cvičení, která jsme si zadali za domácí úkol (opsat PB 15/7, WB – 

14/1, 4, 5). Nezapomeňte opět nastudovat nová slovíčka!  

V lekci šesté (ačkoli je o jídle…) se dlouho zdržovat nebudeme. V učebnici si projdeme 

některé texty a v pracovním sešitě společně vypracujeme ještě dvojku a trojku. Věřím, že se 

v závěru týdne zvládneme podívat i do lekce následující, která je pro změnu o čokoládě. 

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  

Tento týden budme dělat Unit 5.  

Slovíčka k lekci si zapíšete do slovníčků a budete se je postupně učit. 

1. online hodina – učebnice str. 12, čtení, překlad článku 

2. online hodina – učebnice str, 12, cv. 2, 3 - ústně 

 učebnice str. 13/cv. 6 čtení, překlad článku 

 

samostatná práce 

nastuduj žlutý rámeček, zapiš do školního seštiu 

nauč se číst a překládat oba články 

domácí úkol: pracovní sešti  str. 12 – vypracuj cv. 1,2,3 

pošli do pátku 20.11 

cv. 1 – je jasné 

cv. 2 – popiš výrazy obličeje dle vzoru (potřebuješ k tomu nová slovíčka) 

cv.3 – vyber správný výraz (potřebuješ k tomu nová slovíčka) 

 



Fyzika 

1.7 ZNÁZORNĚNÍ SÍLY 

Přečíst text v učebnici na stranách 35. – 36. Z těchto stránek udělat výpisky do sešitu. Pečlivě 

opsat text ve žlutém rámečku. Vypracovat Otázku 1. a 2. na straně 36. Do sešitu nakreslit Obr. 

1.30 a) Znázornění síly. Vše vyfotit a poslat do 29. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz. 

Pokud nebudou jiné informace, tak on-line hodiny budou v pondělí 23. listopadu od 9:50 a 

ve čtvrtek 26. listopadu od 11:55. 

 

Matematika 

Úkol odevzdejte nejpozději do 29.11.2020 do 23:00 

Shodnost 

 

napsat do sešitu: Dva geometrické útvary jsou shodné, pokud mají stejný tvar a velikost. 

• Zjistěte, co je shodnost přímá a shodnost nepřímá. 

• Na následujícím obrázku je logo kapely Nine Inch Nails, které se skládá ze tří znaků – 

N (Nine), I (Inch), upravené N (Nails). 

Jsou první a třetí znak shodné útvary? Pokud ano, jsou přímo shodné, nepřímo 

shodné? 

 

Shodnost trojúhelníků 

• opakování: Jak vypadá rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, 
pravoúhlý trojúhelník? Co je těžnice, výška trojúhelníku? Co je kružnice opsaná, 
vepsaná trojúhelníku? Jak je sestrojíme? – odpovědi vyfotit a poslat 

• napsat do sešitu: Dva trojúhelníky jsou shodné, pokud se shodují ve všech třech 
odpovídajících si stranách a ve všech třech odpovídajících si úhlech.  

• Přečtěte si modrý rámeček na straně 95 v učebnici a dále cvičení 1 a všechny modré 
rámečky na straně 97.  

 

 

 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Zeměpis 

Východní Afrika 

 

1. Jaká vzdálenost (vzdušnou čarou) je mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem v. 

Afriky? Použij měřítko na stránce 100 v atlasu. ………………………………km 

2. Vyber nejmenší a největší stát v. Afriky? …………………………………………………………………… 

3. Kolikrát se ČR vejde do Etiopie? ………………………………….. obr. NP Simien  (Etiopie) 

 
4. Kolik km dohromady měří jezera Turkana, Tanganika a Malawi na délku? ………………… 

 

 



(Jezero Tanganika) 

5. Jaké státy v. Afriky leží na pobřeží? …………………………………………………………………………… 

 

6. Uveď státy, ve kterých můžeme hledat nejvyšší vrchol v. Afriky? ……………………………….. 

 

7. Napiš 5 vět o Somálsku. ……………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

8. Jaká hlavní města jednotlivých států leží na pobřeží? ………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………. 

9. Uveď vnitrozemské státy a jejich hlavní města: ……………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Porovnej hustotu osídlení Keni/ČR, Nairobi/Prahy. ……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………… . 

 

 

Ruský jazyk  
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