
Český jazyk 7.A  
26.-30.4. 

 

Pondělí  

• Online hodina  

• Shoda přísudku s podmětem, pracovní sešit strana 34 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Sloh – práce s informacemi – učebnice strana 170 

 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Rozvíjející větné členy – předmět  

 

Pátek 

• Online hodina 

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

• Čítanka strana 163: Ota Pavel – Koncert 

 

 

 

 

Dějepis 

 
1. online hodina – Městská společnost na konci středověku 

učebnice str.92 - 93 

 

2. online hodina – Humanismus a renesance 

učebnice str, 94 - 95 

 

Přírodopis 
• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Zástupci ptáků – zadané referáty 

2.online hodina  

• Zástupci ptáků – zadané referáty   



Anglický jazyk  

 
p. uč. Šolc 

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

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

v učebnici ve výkladu a osvojení si předpřítomného času (lekce 24). Zaměříme se na rozdíl 

mezi prostou minulostí a předpřítomným časem. Ke konci týdne začneme i lekci následující. 

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 

Unit 23 – procvičování předpřítomného času 

- umět reagovat na otázku Have you ever……? 

 

 

2. online hodina 

- procvičování předpřítomného času 

 

Domácí úkol/ Homework:  

Pracovní sešit str. 49/7,8,9 

 

 

 

 

 



Zeměpis 

 
Evropa 

Na online hodinách budeme probírat Evropu, kde se dozvíme, mnoho informací. Kolik států 

tvoří Evropu a jaký je počet obyvatel. Jaké zde převládá náboženství a přírodní podmínky. 

 

Fyzika 
 

2.2 Hydraulická zařízení 

Tento týden budeme probírat hydraulická zařízení. Podívejte se do učebnice na strany 102. až 

104. Do sešitu si zapište, kde se využívají zařízení používající kapaliny, pro zvětšování tlakové 

síly. Zápis do sešitu si budeme dělat společně na hodině, úkol neposílejte. On-line vyučování 

je podle rozvrhu. 

 

Člověk a svět práce  

 
Posílám jednoduchý úkol z předmětu Čsp: Venku je hezky, všechno začíná kvést, takže 

vyběhnete do nejbližšího parku, vyfotíte 3 okrasné rostliny (květiny, keře, dřeviny…to je 

jedno) určíte názvy rostlin a pošlete mi je do emailu gresova@chelcickeho.cz , nebo do chatu 

v Teams       Díky  

 

Ruský jazyk  

 

Práci najdete také v aplikaci Teams v zadáních v pondělí hned po online výuce. 

 

1. (15 minut) Přečti si znovu úvodní text v učebnici, poté si ho poslechni a přečti ještě 
jednou. Audio najdeš v příloze zadání samostatné práce v aplikaci Teams 

2. (15 minut) V pracovním sešitě v lekci 11 udělej cvičení 6, 8 a 9 
3. (15 minut) Psacím písmem přepiš do sešitu následují otázky a odpověz na ně celou 

větou: 

• Откуда ты? 

• Прага в Европе? 

• Как тебя зовут? 
 

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli JE ZPĚT PŘES APLIKACI TEAMS 

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

mailto:gresova@chelcickeho.cz

