
Český jazyk 7.A – týden od 4.1. do 8.1.2021 
 

Pondělí  

• online hodina  

• Neohebné slovní druhy – příslovce 

 

Úterý 

• online hodina 

• Sloh – charakteristika 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Neohebné slovní druhy – pracovní sešit 

 

Pátek 

• online hodina 

• Literatura – Staré příběhy 

 

 

 

 

Dějepis 7. ročník 4.1. – 8.1. 
 

Milé žákyně a milí žáci, zdravím Vás v novém roce! 

 

Online hodiny dějepisu budou probíhat jako vždy, vše máte ve svých kalendářích. 

7.A – úterý 8:55 – 9:40 

      - pátek 8:55 – 9:40 

7.C – středa 11:50 – 12:35 

      - čtvrtek 8:55 – 9:40 

 

 

Probraná látka učebnice str. 43 – 47 - Jak se žilo v raném středověku. 

 

Všechny zápisy budou v průběhu týdne vloženy na Týmy do složky Soubory.  

 

 



Ruština pro žáky 7. třídy 

Práce na týden 4. -8. 1. 2021 

 

Společná práce v online hodině 4. 1. 2020 

1. Novoroční opakování – překlad, otázky a odpovědi, reakce: seznamovací dialog, barvy, 

zvířata 

2. Čtení slovíček (rozšíření slovní zásoby) 

3. Učebnice s. 13. Poslechová cvičení 

4. Co kde je? Kdo co dělá? Jakou má co barvu? 

5. Vysvětlení samostatné práce na doma. 

 

Samostatná práce na doma NA STŘEDU 6. 1. 2020: 

1. Přečti si nejprve úkoly a pak se podívej na video, abys je mohl splnit. Odkaz na video je zde: 

https://youtu.be/tpsI2Q4lInY  

a. O jakých věcech klaun hovoří? Napiš je všechny do sešitu včetně barvy, kterou mají. 

Piš je pod sebe, v levém sloupku budou ruská slova (můžeš psát českými písmenky), v 

pravém sloupku piš český překlad. N 

Například takto:  

 

Krasnyj cvět   Červená barva 

Jabloko krasnovo cvěta Jablko červené barvy (popř. červ. jablko, jablko má červ. barvu) 

 

 

b. Pokud si nebudeš jistý, slovíčka vyhledej ve slovníku: 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/rusky  

 

c. Jaké barvy, které jsme se učili, ve videu chybí? Napiš je společně s nějakou věci i s 

českým překladem stejně jako slovíčka z příkladu ze cvičení 1a. 

 

2. NÁHRADNÍ ÚKOL PRO TY, KTEŘÍ Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU NEMOHOU SPLNIT 1A-C: 

 

a. Na straně 13 v učebnici udělejte 10 vět popisujících třídu (co se kde nachází). V 

každé větě musí být uveden předmět nebo osoba, její (jeho) umístění ve třídě a 

barva. Příklad věty: Sprava speredi parta (stol) karičnego cvěta.  

 

3. V učebnici na str. 13 jsou napsaná jména dětí.    Přepiš je všechny do azbuky do sešitu. 

 

 

Samostatnou práci pošlete nafocenou na email havlicek@chelcickeho.cz NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKA 7. 1. 2021 

DO 12:00. Pokud práci nemůžete z jakéhokoliv důvodu odevzdat, prosím Vaše rodiče, aby mě kontaktovali. 

 

https://youtu.be/tpsI2Q4lInY
https://slovnik.seznam.cz/preklad/rusky
mailto:havlicek@chelcickeho.cz


Anglický jazyk 
 
p. uč. Šolc 

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

V úterý začneme opakováním jedenácté lekce. Nezapomeňte opět nastudovat i nová slovíčka 

z lekce následující!  

V lekci dvanácté, do které se vzápětí pustíme, začneme vysvětlením nové gramatiky, což je 

vyjádření míry kvality a kvantity pomocí as … as. V učebnici se seznámíme se základními 

informacemi o Skotsku a s některými pro Skotsko typickými věcmi.  

V pracovních sešitech tentokrát vynecháme asi jen osmé cvičení. Ostatní 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 

Milé žákyně a milí žáci, zdravím Vás v novém roce! 

Online hodiny budou probíhat tak jak jsme zvyklí, všechny máte v kalendářích. 

 

Tento týden budeme dělat Unit 9, str. 20 – 21, jak v učebnici, tak v pracovním sešitě. 

Zapiště si a naučte se slovíčka Unit 9. 

 

Domácí úkol/ Homework: 

Pracovní sešit 

 str. 19/ cv. 4 – vymysli věty s předložkami, předložky jsou v rámečku, český překlad 

před řádky, vysvětlíme si na hodině 

str. 19/ cv. 5 – dopňte předložky času, někde není žádná přeložka 

str. 20/ cv. 1 – najdi jména planet v přeházených písmenech 

str. 20/ cv. 2 – odpověz na otázky podle textu v učebnici, který budeme číst  

 

 



Zeměpis 

Amerika 
1. Jaké země tvoří severní Ameriku? ………………………………………………………………………………. 

 

2. Jak se nazývá řeka, která tvoří ½ hranice mezi USA a Mexikem? ………………………………… 

 

3. Uveď přesnou polohu města New York pomocí zeměpisné sítě v atlasu …………………… 

 

4. Na jakém poloostrově v Kanadě stanuli první Vikingové? …………………………………………… 

 

5. Napiš nejvyšší vrchol S. Ameriky, a ve kterém státě se nachází a kolik měří metrů?  

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



 

6. Vyhledej největší pravý přítok řeky Mississippi, kde pramení? ………………………………….. 

 

7. Kde můžeme hledat nejznámější vodopády S. Ameriky? Uveď zemi a řeku, kde se 

nachází. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

8. Studený mořský proud omývá východní břehy USA. (Nalezneš v atlasu). …………………… 

 

9. Napiš názvy velkých jezer, která tvoří hranici mezi Kanadou a USA. 

 

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

10. Napiš 10 pojmů o Severní Americe. 

 

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

 

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

 

 



Matematika 

Úkol odevzdejte nejpozději do 4.1.2021 do 23:00 

Celá čísla 

Opakování: 

1. Napište 3 kladná celá čísla, tři záporná celá čísla a všechna celá 
čísla, která nejsou ani kladná ani záporná. 

2. Napište opačná čísla k daným číslům: 

34, 17, 0, - 8, - 3 

3. Spočítejte: 

|7|= 

|- 11| = 

|-2| + 3 + |1| - |0| - |6| = 

 

Porovnávání celých čísel: 

4. Porovnejte (napište mezi čísla jedno ze tří znamének <, >, =): 

4              7 

-12           5 

-3            -4 

0               1 

-1              0 

0                0 

|-14|      -14 

3            |-9| 

|-1|      |-15| 

|-2|      -|50| 

5. Určete: 

a) Největší záporné celé číslo. 

b) Třetí nejmenší kladné celé číslo. 



c) Největší celé číslo, které není kladné. 

d) Nejmenší záporné celé číslo. 

e) Největší kladné celé číslo, které je menší než 348. 

 

6. Najděte: 

a) Všechna celá čísla, která jsou menší než 6 a zároveň větší 
nebo rovná -2. 

b) Všechna celá záporná čísla a, pro která platí: a > - 4. 

c) Všechna celá čísla, která jsou menší než 5.  

d) Všechna nenulová celá čísla, jejichž absolutní hodnota není 
větší než 4. 

 

 

Dobrovolné: porovnejte 

 

Porovnáváme tedy číslo 1 s číslem 0,99999… 

Nápověda: Není to tak snadné, jak se na první pohled může zdát.  

 

Fyzika 
 

1.13 Těžiště tělesa 

Přečíst text v učebnici na stranách 48. – 50. Z těchto stránek udělat výpisky do 

sešitu. Do sešitu narýsovat obrázek 1.47 na straně 48. Vše vyfotit a poslat do 10. 

ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Přírodopis 

 
Online hodiny budou probíhat standardně dle rozvrhu, již je máte zadané v kalendáři, 

v případě, že se vám neukážou, prosím, napište mi.  

 

První online hodinu spolu zopakujeme již probranou látku ze členovců. Následující se 

budeme věnovat hmyzu a jednotlivým skupinám známých i neznámých příšerek ze světa 

hmyzu.    

 

Na první online hodinu budete potřebovat pouze svoji hlavu       Na tu další mějte, prosím, 

připravené učebnice, sešity a psací potřeby. Nemáte-li učebnice s sebou, nevadí, zvládneme 

to bez nich        

 

Těším se na vás v novém roce 

 


