
Český jazyk 7.C 
 

Pondělí  

• Online hodina  

• Přívlastek shodný/neshodný, PS strana 39 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Příslovečné určení 

• Shoda přísudku s podmětem, PS strana 35 

 

Středa 

• Online hodina 

• Literatura – Próza – sci-fi, fantasy 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Příslovečné určení, PS strana 37 

• Shoda přísudku s podmětem, PS strana 35 

 
 

 

Přírodopis 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Úvod do savců – základní znaky savců  

2.online hodina  

• Savci  

 

ZEMĚPIS 

Jižní Evropa – následně si vysvětlíme pojmy související s tímto tématem, podrobně probereme tuto 

oblast od přírodních podmínek až po hospodářství 

 

 

 

 



 

MATEMATIKA 

Úkol odevzdejte nejpozději do 16.5.2021 do 23:00 

Čtyřúhelníky II 
1. Narýsujte kosodélník ABCD, když víte, že: 

|a| = 6,5 cm 

Velikost úhlu CDA je 145° 

|b| = 3 cm 

2. Narýsujte (nějaký) lichoběžník EFGH a spočítejte jeho obsah. 

 

3. Spočítejte obsah lichoběžníku KLMN, jehož základny jsou dlouhé 8 cm 
a 5 cm a jeho výška je 2 cm. 

 

4. Žáci měli za úkol narýsovat rovnoramenný lichoběžník a spočítat jeho 

obsah. Základna lichoběžníku měla mít 10 cm, výška 4 cm a ramena 

měla být dlouhá 5 cm. Natálie říká, že obsah je 28 cm2, Martin říká, že 

obsah je 52 cm2 a Tomáš říká, že to mají oba špatně. Kdo z nich má 

pravdu? Odpověď co nejpodrobněji zdůvodněte. 

 

 

 

 

 

Fyzika 

Hydrostatický tlak 

Tento týden budeme probírat hydrostatický tlak. Podívejte se do učebnice na strany 110. až 

112. Do sešitu si zapište, žlutý odstavec na straně 110. Zápis do sešitu si budeme dělat 

společně na hodině, úkol neposílejte. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 



 

Anglický jazyk 

 

Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

První online hodina 

Učebnice str. 54, poslech, otázky, odpovědi 

 

Druhá online hodina  

Str. 55, cv. 8 - rozhovory 

 

Domácí úkol/ Homework:  

Pracovní sešit str. 54, cv. 1,2, 3 

str. 55, cv. 6,7 

Neposílejte, zkontrolujeme si společně na hodině ve škole příští týden. 

 

 

Dějepis 

 

1. online hodina – opakování pozdní středověk 

2. online hodina – počátky novověku – úvod učebnice str. 97, 98 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE Z RUŠTINY 

(na středeční hodinu) 

 

1. Seznam se s novými písmenky L12 (PS s. 35 nahoře) 

2. Zopakuj si psaní písmenek podle videa. Najdeš ho v Teams v příspěvcích 

3. Nová písmenka si nyní sám/sama vyzkoušej. PS: 36-38, cvičení 4 

4. Nauč se nová slovíčka L12. Najdeš je v PS na str. 41. Audio se slovíčky najdeš v příloze 

v zadáních v TEAMS. Můžeš si je také poslechnout 

 

Fotografii se splněnými úkoly pošli přes aplikaci TEAMS nejpozději do čtvrtka do 12:00 



NĚMČINA 

 

Milí sedmáci, soustřeďte se na procvičování zadaného učiva. 

PS str.17  Opakujte si všechna slovíčka. 

PS str.14  Čtěte a překládejte jednotlivé příklady. Soustřeďte se na bod 4, naučte se 

slovesné tvary se zájmeny: ich(já),   du(ty),   er(on),   sie(ona),   Sie(Vy) vykání. 

Učte se sloupečky, např.:   

     já bydlím 

     já se jmenuju 

     já pocházím 

     já hraju 

     já jsem 

     já mám rád(a)  atd... 

Bod 5   Zopakujte si tázací slova a naučte se všechny tázací věty. 

PS str.25  Opakujte si všechna slovíčka, podstatná jména se učte se členem. 

Ať se vám daří. 

 

 

 


