
Český jazyk 
 

9. – 13.11.  

 

Pondělí 

1) Online hodina  

2) Opakování zájmen 

3) Pracovní sešit strana 11, učebnice 29/13 

4) Opakování pravopisu 

 

Úterý  

1) Online hodina 

2) Sloh – učebnice strana 146 - 148 

 

Čtvrtek  

1) Online hodina 

2) Číslovky 

3) Zápisky v Teams  

4) Učebnice strana 33/1, 34/3a 

 

Pátek  

1) Online hodina  

2) Literatura – zápisky v Teams 

3) Lyrika 

4) Čítanka strana 49 

 

 

 

Dějepis 
 

Online hodiny dějepisu budou probíhat podle klasického rozvrhu hodin 2 krát týdně. 

7.A – úterý 8:55 – 9:40 

      - pátek 8:55 – 9:40 

Nově od úterý 10.11. budou fungovat 2 týmy: 

pro 7.A skupina Dějepis 7.A a pro 7.C skupina Dějepis 7.C 

 

Probraná látka učebnice str. 24 – 26. 

 

Všechny zápisy průběžně vkládám na Týmy do složky Soubory. Buď si je vytiskněte a nalepte, 

nebo opište. Upozorňuji, že po návratu do školy vám zkontroluji sešity, zda v nich všechny 

zápisy máte. 

 



Matematika 
 

Násobení a dělení zlomků 

Učebnice str. 69 cv. 2 b) – všechny tři příklady 

Učebnice str. 73 cv. 1 c) – všechny tři příklady 

Učebnice str. 75 cv. 1 c) – oba dva příklady 

Učebnice str. 75 cv. 3 

 

Smíšená čísla 

Učebnice str. 81 cv. 6 - 1 příklad 

Učebnice str. 83 cv. 9 - 1 příklad 

Učebnice str. 85 cv. 2  

Učebnice str. 86 cv. 1 - 1 příklad 

 

Složené zlomky 

Učebnice str. 89 cv. 3 - 1 příklad 

 

 

 

Fyzika 

1.6 Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu tělesa 

Přečíst si text v učebnici na stranách 26. – 27. Z těchto stránek si udělat výpisky do sešitu. 

Přesně si opsat text ve žlutých rámečcích. Do sešitu vypracovat úkoly 1. 2. 3. a 4. v horní části 

na straně 28. Vše vyfotit a poslat do pátku 13. listopadu na mail: jirasek@chelcickeho.cz 

Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou třídu bude v Teamu (7.A Fyzika) 

každé pondělí od 9:50 a každý čtvrtek od 11:55. Vše bude v Kalendáři. 

 

 

 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Anglický jazyk  

p. uč. Šolc 

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

V tomto týdnu začneme kontrolou cvičení 2 a 4 na str. 8 v pracovních sešitech a hned se pak 

pustíme do lekce 4 a 5. Nezapomeňte nastudovat slovíčka.  

Na str. 10 vypracujte první a druhé cvičení. Na straně 11 pak pětku, ke které si můžete 

pomoci učebnicí. (Zde se podívejte na všechny texty, které nejen, že jsou zajímavé, ale 

budeme je potřebovat i na další cvičení v pracovních sešitech.)  

Následně si spolu při online hodině vysvětlíme opisnou konstrukci be able to… Zbylá cvičení 

tedy budeme zadávat postupně v průběhu týdne tak, abychom celou lekci měli hotovou a 

mohli zvládnout i něco z lekce páté.  

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 pravidelně v časech: 

úterý 8:55 – 9:40 

Středa 10:00 – 10:45 

 

Na online hodiny si připravte učebnici a pracovní sešit.  

Budeme dělat učebnice str. 10-11. 

 Pracovní sešit str. 10-11. 

HW - DÚ 

Pracovní sešit str. 11, cv. 5, 6, 7 – poslat do pátku 13.11 

 

 

 

 

 



Zeměpis 

 

1. Jaký ostrov patří k jižní Africe? ………………………………………………….. 

2. Jižní Afrika začleňuje i 2 malé státy, jak se nazývají a v jaké zemi se nachází? 

 

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

3. Vyber jeden stát a popiš ho alespoň 4 větami. ……………………………………………..... 

 

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

 

4. Co se pěstuje a chová v jižní Africe? ……………………………………………………………….. 

 

5. Napiš hlavní města států j. Afriky. ………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

6. V této oblasti se vyskytují bažiny s řekou se stejným názvem. Jak se bažiny a 

řeka nazývá? ……………………………………………………………………… 

7. Kolik obyvatel a jaká je hustota osídlení v jednotlivých státech Angola, 

Mosambik, JAR a Madagaskar. 

 

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

 

…………………………………………………………………………….. 

8. Jaký stát je největší a jaký nejmenší? ……………………………………………………………. 

9. Jednotlivé státy j. Afriky napiš sestupně od největšího po nejmenší. ……………. 

 

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

10. https://www.youtube.com/watch?v=fhaMM6lNRfg (když budete mít chuť) 

Práci budete posílat na email: milanvrestal@seznam.cz do pátku, hodně štěstí 

https://www.youtube.com/watch?v=fhaMM6lNRfg
mailto:milanvrestal@seznam.cz


Německý jazyk  

UŽ UMÍTE? 
 
1) Grüβe/ Pozdravy 

• učebnice s. 8 

• pracovní sešit s. 6/6 
 
2) Wochentage/ Dny v týdnu 

• učebnice s. 10 

• pracovní sešit s. 6/8, 9, 10 
 
3) Farben/ Barvy 

• učebnice s. 12 

• pracovní sešit s. 7/14 

• test viz Teams – zadání nebo odkaz: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCqAbnieO29
1PhT48hTmvE5RUMUpUWUw4MVNQU0lYV0hTQTE0MVU3QkFGMi4u 

 
→ Welche Farbe hat...? – Jakou barvu má...? 
 
4) Osobní zájmena – přeložte: 

• já 

• ty 

• on 

• ona 

• my 

• vy 

• oni 

• Vy (vykání)
 
5) Tázací zájmena 

• kdo 

• kde 

• odkud 

• jak 

• co 

• který 
 
 

 
 
 

→ viz pokyny u úkolů v pracovním sešitě – přeložte + podtrhněte sloveso „být“ (ve všech tvarech): 
s. 6  

• Was sagen die Personen? 

• Was ist morgen? 

• Welcher Tag ist heute? 
 
s.8 

• Welche Länder sind das? 

• Was ist das? 
 

• test viz Teams – zadání 
 
6) Výslovnost 

• Pusťte si nahrávku jazykolamů z učebnice s. 9 a přepište každý jazykolam tak, jak ho slyšíte 
(nahrávka je uložena v souborech na Teams) 

• příklad (1. jazykolam): Cén cígn cí’n cukr cum có. 
 
 
→ překlady jazykolamů – pracovní sešit s. 10 (Lernwortschatz – slovní zásoba)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCqAbnieO291PhT48hTmvE5RUMUpUWUw4MVNQU0lYV0hTQTE0MVU3QkFGMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZEV9fLGUCqAbnieO291PhT48hTmvE5RUMUpUWUw4MVNQU0lYV0hTQTE0MVU3QkFGMi4u


Přírodopis 

1. Online hodiny proběhnou dle rozvrhu dvakrát týdně  

2. První online hodinu budeme psát opakování ze žahavců a ploštěnců – opakování 

bude online a bude spuštěno přesně v době vyučovací hodiny na TEAMS 

3. Nově se budeme věnovat skupině živočichů – Měkkýši  

Ti, který nebudou na online hodinách, si pročtou následující prezentaci: 

https://drive.google.com/file/d/1NRwWSxWcCHAcQN4ewCEOhLObr2_Hq_qW/view

?usp=sharing a udělají si výpisky do sešitu (prezentace bude k dispozici i na teams). 

 

 

Občanská výchova 

1) Aktuální dění kolem nás – odkaz v Teamu Vo 
2) Sociologie + dělení sociálních skupin (prac. list v Teamu Vo)  

 
 
 

Ruština 

 20201109-13 rustina 7 trida.docx 
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