
Český jazyk 7.A  
8.-12.2. 

 

Pondělí  

• Online hodina 

• Procvičování pravopisu, pracovní sešit strana 20 

• Pracovní sešit strana 25 – synonyma, antonyma, homonyma – opakování 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Procvičování pravopisu, pracovní sešit strana 20 

• Opakování významu slov 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Odborné názvy, učebnice strana 68/69 

• Obohacování slovní zásoby  

 

Pátek 

• Online hodina 

• Literatura – Nikdy se nevzdávej  

• Literární druhy 

 

 

Dějepis 
 

První online hodina - Opakování od str. 43 do str. 61. 

 

Druhá online hodina – Testík – rozdělení středověké společnosti, život, oblékání, 

bydlení, jídlo, románská architektura a kultura, české království za Přemyslovců a za 

Lucemburků (skončili jsme u Karla IV.) 

Doporučuji ke zhlédnutí zábavnou formou: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28 

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA 

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA 

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28
https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA
https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0


Anglický jazyk 

p. uč. Šolc 

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

V úterý začneme kontrolou DÚ (WB 35/5) a pustíme se následně společně do zbývajícího 

cvičení 35/6. Zopakujeme to nejdůležitější z této lekce a přesuneme se do lekce 17, kde se 

seznámíme se skutečným příběhem o indiánské princezně Pocahontas.  

Co do gramatiky, zopakujeme si opět trpný rod, tentokrát ve vazbě It was named after… a čeká 

nás stručný úvod do reálií USA. 

V pracovních sešitech tentokrát zkusíme opět vypracovat veškerá cvičení, jsou jednoduchá. 

Každopádně cvičení z pracovního sešitu i učebnice si budeme zadávat průběžně během online 

hodin podle toho, jak nám to půjde. 

Nezapomeňte také na slohový úkol, kde máte popsat klady a zápory online vyučování a poslat 

na email. Mělo to být do konce minulého týdne, takže pokud někdo nestihl, do úterý ať to 

mám na mailu! 

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 

Opakování Unit 11, 12, 13 – nejstarší historie Velké Británie, Skotsko, Isko. 

 

První online hodina – práce s probranými texty z Unit 11, 12, 13 otázky odpovědi. 

 

Druhá online hodina  

Pracovní sešit str. 31/cv. 5 

Učebnice str. 30, 31 – opakování. 

 

Domácí úkol/ Homework: pracovní sešit str. 30. 

Následující týden budeme psát online testík na probranou látku z Unit 11, 12, 13. 

 

 



Matematika 

Úkol odevzdejte nejpozději do 14.2.2021 do 23:00 

Racionální čísla II 

 

1. Alice měří 156 cm, Bára 148 cm, Ctirad 163 cm, David 150 cm, 
Emma 151, Flora 149 cm, Gabriela 159 cm a Hugo 137 cm. Jaká 
je průměrná výška dětí? Výsledek uveďte jako zlomek i jako 
desetinné číslo. 

 

2. Spočítejte: 
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3. Vaše auto má průměrnou spotřebu 8 litrů na 100 kilometrů a 
jeho nádrž má objem 50 litrů. V Praze vezmete plnou nádrž a 
jedete nejkratší cestou (dejme tomu podle gůglovské mapy) do 
Paříže.  

a) Stačí vám benzín na celou cestu? 

b) Pokud ne, po kolika kilometrech nejpozději musíte znovu 
natankovat? 

c) Kolik benzínu budete mít v nádrži, když přijedete do 
Paříže? 

d) Až se budete vracet zpátky, chcete vyrážet s plnou nádrží. 
Kolik korun zaplatíte za benzín, jestliže 1 litr stojí 1,2€       
a 1€ = 128

6
 Kč? 

e) Jak dlouho vám cesta z Paříže do Prahy bude trvat, když 
pojedete průměrnou rychlostí 80 kilometrů za hodinu? 

 



Zeměpis 

Amerika 

 

Zdravím a posílám odkaz na dokument o Americe, který nám vysvětlí pozůstatek ledovců, vznik 

velkých jezer a hlavně podstatu pitné vody ve světě. Je důležitá pro život, nejen pro nás lidi, 

ale pro celý svět přírody. Proto je třeba přírodu neustále ochraňovat a starat se o ni. Dále video 

ukazuje, jak lidé krajinu neustále ničí a využívají pro své účely. Jak dlouho budeme moci 

využívat přírodní zdroje? 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12100793738-nadherna-

amerika/217382564790005-kouzlo-vody/  

 

 

Přírodopis 

• Online výuka dle rozvrhu 

• Prosím o učebnici Přírodopis 7  

1.online hodina 

• Opakování paryby, úvod do Ryb 

2.online hodina  

• Ryby  

 

 

Fyzika 

1.17 Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1.7 až 1.17 

Bude nás čekat opakování naučené látky. Během týdne do sešitu vypracujete odpovědi na 

devět otázek na straně 69. Práci vyfotíte a pošlete do 14. února na mail: 

jirasek@chelcickeho.cz. Odpovědi oznámkuji, opravu Vám zašlu do mailu. On-line vyučování 

je podle rozvrhu. 

 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Ruština 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 8. LEKCE 

1. Opakování na úvod hodiny 

2. Budeme pokračovat v 8. lekci. Cvičení 1 až 8 včetně poslechových cvičení. 

 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE  

  

1. (5 minut) Přečti si znovu text nahoře na str. 21 

2. (5 minut) Učebnice str. 22, cv. 8 

3. (10 minut) Celý text z tohoto cvičení v učebnici přepiš do sešitu PSACÍM PÍSMEM 

4. (5 minut) PRACOVNÍ SEŠIT – udělej cvičení 1 na str 13 

5. (5 minut) PS, cvičení 2 na str 13. Napiš vyobrazené předměty tiskací azbukou.  

6. (10 minut) Na str. 16 udělej cvičení 5. a 6.  

7. (5 minut) Na str. 17. udělej cvičení 9 

 

 

 

 

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj pošli na email havlicek@chelcickeho.cz nebo je 

pošli přes chat aplikace TEAMS do čtvrtka do 12:00. 
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