
Český jazyk 7.A  
8.-12.3. 

 

Pondělí  

• Online hodina 

• Stavba slova – pracovní sešit strana 29 

• Procvičování pravopisu strana 18 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Sloh – Životopis 

• Pracovní list v Teams 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Test – pravopis vyjmenovaných slov 

• Opakování obohacování slovní zásoby  

 

Pátek 

• Online hodina 

• Lyrické literární žánry 

• Čítanka 144, 149 

 

 

 

Dějepis 

 
 

Páteční online hodina výjimečně odpadá, místo ní zadám ve čtvrtek do Teams práci.  

 

Gotické sochařství, malířství a móda, str. 72 – 74. 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk  

p. uč. Šolc 

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

V úterý začneme kontrolou DÚ (WB 40/1,2) a zároveň zkontrolujeme i předešlé úkoly. 

Pustíme se následně společně do zbývajících cvičení. Procvičíme vyjádření ani…ani pomocí 

spojek neither…nor. Zopakujeme to nejdůležitější z této lekce a přesuneme se do lekce 20, 

kde se seznámíme s Austrálií.  

Co do gramatiky, zopakujeme si stupňování přídavných jmen a tvoření doplňkových Wh 

otázek. 

Nezapomeňte si zopakovat slovíčka a naučit se nová. 

V pracovních sešitech opět pravděpodobně vynecháme některá cvičení, nicméně 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. 

 

První online hodina 

Učebnice str. 37/2, 3, 5 

Pracovní sešit str. 36/ 1, 3, str. 37/6 

 

Druhá online hodina  

Tvoření příslovcí z přídavných jmen 

Pracovní sešit str. 39/6  

Učebnice str. 39/ 2, 3 

 

Domácí úkol/ Homework:  

Bude zadán v průběhu týdne do Teams. 



Ruský jazyk 

Pro sedmé třídy (8. března a 10. března) 

 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 9. LEKCE (pondělí) 

1. Opakování 9. lekce (slovní zásoba, četba textu, diktát) 

2. Lekce 10: nová slovíčka, text 

3. Lekce 10: Nová písmenka: Б, Д, З, И, Е 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

  

1. (10 minut) Pracovní sešit 22/8, 10 

2.  (10 minut) 22/9- napiš psacím písmem všechna slova, kde jsi v minulosti udělal chybu a 

která ti dělají problém. Pokud nevíš, co napsat, přepiš psacím písmem texty ze cvičení 5a a 6. 

3. (15 minut) Podívej se znovu na všechna videa, která jsme viděli během online vyučování. 

Během každého videa si psaní písmenek procvičuj do sešitu. Poté si každé malé i velké 

písmenko vždy napiš do samostatného řádku v sešitě: 

a. Б: https://youtu.be/hvhAG1WuBkU  

b. Д: https://youtu.be/qWVBExosyx4  

c. З: https://youtu.be/fkhjBjNNKM0  

d. И: https://youtu.be/fW3cPlzjAFI  

e. Е: https://youtu.be/wtxDIx4N3i0  

4. (10 minut) Pracovní sešit: 

a. Doplň odpovídající česká písmenka na začátku lekce na straně 24 

b. Procvič si písmenka podle cvičení v pracovním sešitě 24/3 (3.1-3.5) 

 

 

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

nebo je pošli přes chat aplikace TEAMS do tohoto čtvrtka do 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hvhAG1WuBkU
https://youtu.be/qWVBExosyx4
https://youtu.be/fkhjBjNNKM0
https://youtu.be/fW3cPlzjAFI
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mailto:havlicek@chelcickeho.cz


Matematika 
Úkol odevzdejte nejpozději do 14.3.2021 do 23:00 

Středová souměrnost II 
1. Vybarvěte políčka středově souměrná s barevnými políčky podle středu souměrnosti 

S: 
Tajenka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B O P A M H 

N 

 

U 

I D 

V L 

R E 

O T S K L A 

 

2. Najděte všechna středově souměrná písmena azbuky a u každého z nich vyznačte 
střed souměrnosti.  

 

3. Sestrojte obraz útvaru ve středové souměrnosti se středem S: 

a)  

S 



 

b)  

 

c) V 

 

d)  

 
 

 



4. Zobrazte přímku p a kružnici k ve středové souměrnosti se středem S.

 

 

 

 

 

Přírodopis 
• Online výuka dle rozvrhu 

• Učebnice: Přírodopis 7  

1.online hodina 

• Obojživelníci – bezocasí (žáby, obecná charakteristika, zástupci) 

2.online hodina  

• Obojživelníci – ocasatí  

 
 

Výchova k občanství  
 

1) Co je to kultura + funkce umění (příprava k opakování) 

 
 
 



Zeměpis 
 

Asie 

 
1. Napiš co víš o Asii, alespoň 10 pojmů ………………………………………………………………….. 

 

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

2. Jak se nazývá nejvyšší pohoří světa a jaký má nejvyšší vrchol? ……………………………. 

 

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

 

3. Na jaké litosférické desce leží Asie? ……………………………………………………………………… 

4. Ostrovy Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú tvoří jeden z nejvyspělejších států světa. 

Jaký stát máme na mysli? …………………………………… 

5. Asie je nejhustěji osídlený světadíl, kolika obyvateli přispívá Čína a Indii? 

 

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

 

6. Kde se nachází největší řeka Asie? Uveď stát a název řeky. …………………………………. 

7. Největším státem světa je Rusko, které částí patří i do Evropy. Jeho území pokrývá  

 

severský jehličnatý les zvaný t………………….., který je převážně tvořen ………………… . 

 

8. Jak se nazývá záliv proslulý těžbou ropy, v jehož blízkosti vznikali první civilizace? 

 

…………………………………………………………….. 

9. Co provádějí místní lidé v posvátné řece Ganze? …………………………………………….……. 

 

10. Napiš 2 divy světa, které se nacházejí na území Asie. …………………………………………… 

 
 
 

Fyzika 
Užití páky 

Tento týden bude písemná práce (test) z látky Páka (učebnice strana 70. až 79.) Podívejte se 

na otázky a úlohy.  On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 


