
Český jazyk 7.A  
25.-28.1. 

 

Pondělí  

• Online hodina 

• Pracovní sešit strana 24 - sousloví 

• Procvičování pravopisu  

 

Úterý 

• Online hodina 

• Metafora, metonymie 

• Učebnice strana 61/62 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Pracovní sešit strana 25 - metonymie 

• Procvičování pravopisu 

 

 

Dějepis 
 

Bude pouze online hodina ve středu. 

Online hodina v pátek neproběhne z důvodu pololetních prázdnin. 

 

Učebnice str. 53 a 54 České království za vlády Přemysla Otakara II. 

Zápisky budou po hodině uloženy jako vždy na týmu ve složce Soubory. 

Zábavná videa k probírané látce: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o 

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE
https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o
https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg


Anglický jazyk 
p. uč. Šolc 

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

V úterý začneme kontrolou DÚ (WB 32/1, 2) a pustíme se do úvodu lekce, která přibližuje 

život Vikingů a jednoduše objasňuje význam jejich vlivu na vývoj Británie i mnoha dalších 

zemí Evropy. Nezapomeňte opět nastudovat nová slovíčka. 

Co do gramatiky, zopakujeme si trpný rod a rozšíříme o vazbu It´s used for …ing. 

V pracovních sešitech tentokrát zkusíme vypracovat veškerá cvičení. Každopádně 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 budou probíhat jako obvykle, vše je v kalendáři. 

 

Nejdříve proberme slovíčka Unit 12 – zapsat do slovníčků a naučit. 

Budeme číst a poslouchat články o Skotsku, str. 26 a 27. 

Uděláme cvičení z pracovního sešitu str. 26 a 27. 

 

Domácí úkol/ Homework: 

- naučit se číst a překládát str. 26/ cv. 1, 2 a str. 27/ cv. 3 

- pracovní sešit str. 26/ cv. 1,2, str. 27/ cv. 5,6 

 

Fyzika 

1.16 Zákon setrvačnosti 

Přečíst text v učebnici na stranách 60. – 62. Z těchto stránek udělat výpisky do sešitu. 

Narýsovat si obrázek 1.64. Práci vyfotit a poslat do 31. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. 

On-line vyučování je podle rozvrhu. 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Matematika 

Úkol odevzdejte nejpozději do 31.1.2021 do 23:00 

Celá čísla IV 

1. Spočítejte:  

a)  15 – (-2 + 5·3) + 1 = 

b)  (1 - (1 - (1 - (1 + 1)))) = 

c) 2·[42 : (-14)] + 3·7 = 

d) (5·4 - 27)·(-2) – (-1 + 2 - 2·3) = 

e) 5 - 8·3 + 8:2·5 + 1 -15:5 = 

 

2. Zapište pomocí čísel, závorek a znamének (+, -, ·, :) 

a spočítejte: 

a) Sedminásobek minus čtrnácti. 

b) Součet trojnásobku pěti a dvojnásobku čtyř. 

c) Čtyřnásobek rozdílu dvanáctky a osmi zvětšený o šest. 

d) Od podílu minus čtyřiceti osmi a šesti odečtěte součin záporného čísla, jehož 
absolutní hodnota je 3. 

e) Rozdíl dvojnásobku tří a pětinásobku dvou vydělte dvěma a absolutní 
hodnotu čísla, které jste dostali, vynásobte číslem, které získáte jako součet 
číslic čísla, které udává váš věk v letech.  

 

 

Přírodopis 

 
• Online hodiny dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Bude zadána samostatná práce, kterou zakončíme hmyz  

2.online hodina  

• Probereme se novými živočichy – Ostnokožci (strana 70) 

• Pomalu se pustíme do nové učebnice Přírodopis 7, kde začneme s parybami  



Zeměpis 
Severní Amerika 

 

1. Na jakých podnebných pásech můžeme hledat Kanadu? ……………………………………………………….. 

2. Jaká provincie je střediskem francouzsky mluvící menšiny v Kanadě? ………………………………….... 

 
 

3. Napiš alespoň 2 NP Kanady a USA. …………………………………………………………………………………………. 

 



4. Vyhledej a napiš větší města Kanady v blízkosti hranice S USA. Alespoň 6 měst. 

 

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

 

5. Jaká vegetační pásma pokrývají území Kanady? …………………………………………………………………….. 

6. Newfoundland je ostrov, na kterém stanuli Vikingové v roce 1000, jak se oblast nazývá? 

………………………………………………… 

7. Jak se nazývá teritorium v Kanadě, kde žijí původní obyvatelé ……………………………………….., 

autonomním způsobem života? 

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

8. Vysvětli název dohody NAFTA. ………………………………………………………………………………………………. 

9. Co odděluje Aljašku od Ruska na sz území SA? ………………………………………………………………………. 

10. Kolikrát se ČR vejde do rozlohy Kanady a jaké je její hlavní město? 

 

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

 

Ruština 
PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 7. LEKCE 

1. Opakování podle obrázku na str. 15 v učebnici (co to je, jakou to má barvu, co máš/ budeš 

mít/ jsi měl k obědu/snídani/večeři, co (ne)máš rád (k  jídlu)… 

2. Učebnice s. 15, prostřední obrázek (v obchodě). Čto v magazině? (что в магазине?) 

3. Opakování tiskací azbuky (již bychom měli umět určit všechna písmenka ruské azbuky) 

4. Lekce 7, cv. 1 (poslechové cvičení), 2 (každý bude přepisovat česky individuálně po chatu) 

5. Poslechová cvičení na s. 16 a 17 v učebnici. 

 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (Odevzdej do 28. 1. do 12:00) 

  

1. (10  minut) Na straně 19 v učebnici najdi obrázek s kalendářem. Jsou v něm česky napsaná 

jména. Napiš je azbukou do sešitu.  

2. (20 minut) Na str. 20 si překresli a přepiš do sešitu všechny obrázky. Napiš si k nim ruský 

překlad. A také výslovnost. 

3. (5 minut) 20/4: Zahraj si hru „kolo štěstí“ sám se sebou (můžeš točit například propisovačkou 

nebo házet kostkou). Napiš do sešitu, co jsi vyhrál a to následujícím způsobem: Я выиграл 

…(a doplníš tři věci, které napíšeš rusky a v azbuce)…. 

4. (10 minut) Pracovní sešit s. 9. udělej „Domácí zkoušku na závěr předazbukového období“ 

Vyplň všechny body kromě „vyjádření učitele“.  

 

 

 

 

Všechny splněné úkoly (sešit a pracovní sešit) vyfotografuj a pošli na email: havlicek@chelcickeho.cz 

nejpozději do 28. 1. do 12:00) 

mailto:havlicek@chelcickeho.cz

