
Český jazyk 

12.-16.4. 

 

Pondělí  

• Online hodina  

• Podmět, přísudek – učebnice strana 93/94 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Sloh – práce s informacemi – učebnice strana 170 

 

Středa 

• Online hodina 

• Literatura – próza a poezie; epika a lyrika 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Přísudek – druhy přísudku 
 

 

 

 

 

 

Přírodopis  

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• 7.A+B – Online test – plazi  

• 7.C – Ptáci (učebnice Přírodopis 7, od strany 23)  

2.online hodina  

• Ptáci  

Budeme čerpat z tohoto dokumentu: https://drive.google.com/file/d/1MyWFp_Ue20TBQajB1h56b-

anTPteBxEB/view?usp=sharing  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1MyWFp_Ue20TBQajB1h56b-anTPteBxEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MyWFp_Ue20TBQajB1h56b-anTPteBxEB/view?usp=sharing


ZEMĚPIS 

 

J a JV Asie 

 

1. Jak se nazývá poloostrov, kde se nachází Indie? 

 

2. Napiš 4 velká města ležící v Indii. 

 

3. Vyhledej letecké spojení mezi Indií a Evropou. 

 

 

4. Jaké jsou významná města v Indii? Uveď alespoň 2 

 

 

5. Pohoří Himálaj pokrývá státy …………………………………………………………………………………. 

6. Jak se nazývá významná nížina a které řeky jí protékají? 

 

 

7. Japonsko je ostrovní stát, který ostrov je největší a nejmenší? 

 

 

8. Kde je největší koncentrace obyvatel v Číně? 

 

 

9. Jaký vegetační pás pokrývá Indii a Japonsko? 

 

 

 

10. Nejrozšířenější náboženství jsou v Asii. ………………………………………………………….……………      

 

Fyzika 

1.23 Třecí síla 

Samostatně si udělat výpisky ze str. 93. – 94. Vaší práci vyfotíte a pošlete na mail: 

jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


MATEMATIKA 

 

Úkol odevzdejte nejpozději do 18.4.2021 do 23:00 

Poměr III 
Přímá a nepřímá úměrnost 

1. Doplňte chybějící hodnoty tak, aby se jednalo o přímé úměrnosti 
a napište rovnice těchto úměrností:

 

2. Potrubím nateče za 25 minut 120 litrů vody. Kolik vody nateče 
stejným potrubím za 42 minut?  

3. Sestrojte graf přímé úměrnosti dané rovnicí: y = 3·x 

4. Napište rovnici přímé úměrnosti, jestliže její graf prochází bodem: 

A = [2 ; 8]  



5. Cyklista jede stále stejnou rychlostí. Za 15 minut ujede 5 a čtvrt 
kilometru. Za jak dlouho ujede 19,25 km? Zapište rovnici 
úměrnosti. 

 
 

6. Doplňte chybějící hodnoty tak, aby se jednalo o nepřímé 
úměrnosti a napište rovnice těchto úměrností:

 

 

7. Devět dělníků vykoná práci za 12 hodin. Jak dlouho bude práce 
trvat, jestliže bude dělníků o tři méně? Zapište rovnici úměrnosti. 

 

8. Sestrojte graf nepřímé úměrnosti dané rovnicí: y = 8
𝑥
 

 

9. Napište rovnici nepřímé úměrnosti, jestliže její graf prochází 

bodem: B = [3 ; 2] 

10. Osm dívek nachystá vánoční věnečky za 15 dní. Kolik jich musí 
být, aby to stihly za 12 dní? 

 



 

Anglický jazyk 

 

Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

1. online hodina 

opakování Canada, New York, Australia (slovíčka, cvičení) 

2. online hodina – Unit 21 Kolalas 

 

3. online hodina - test na výše uvedené (slovíčka Unit 16, 19, 20) 

prostudujte si cvičení v pracovních sešitech, která jsme dělali 

bude se konat ve čtvrtek místo hodiny dějepisu, kdy jsme celá třída 

pohromadě 

 

Domácí úkol/ Homework:  

Pracovní sešit str. 46/ 1,2, 47/ 3 – doporučuji udělat ještě před testem 

 

 

Dějepis 

 

1. online hodina – České království za Jagellonců 

učebnice str. 85 – 87 

 

podívejte se na videa o Petru Chelčickém 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq9vVIKO5eo 

 

o králi Jiřím z Poděbrad 

https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs 

 

o Jagelloncích 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq9vVIKO5eo
https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs
https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs


RUŠTINA 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

Samostatnou práci najdete také v aplikaci Teams v zadáních, kde ji můžete také odevzdat. 

 

1. (10 minut) Přečti si úvodní text v učebnici na s. 34 

2. (5 minut) Napiš psací písmenka, který už znáš: PS 28/9 

3. (5 minut) Zkus i nová písmenka: PS  s. 29 nahoře 

4. (15 minut) Nacvič si psaní nových písmenek PS s. 30-31, cv. 4 

5. (10 minut) Zopakuj si a nauč se nová slovíčka: PS s. 34 dole 

Úvodní text a nová slovíčka si můžeš také poslechnout. Audio najdeš v zadáních v aplikaci Teams. 

PS = pracovní sešit 

 

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli formou odevzdání zadání aplikace 

Teams případně přes chat do čtvrtka do 12:00. 

 

 

NĚMČINA 

 

 

Milí sedmáci, dosud nemám od všech úkol zadaný minulý týden - PS str. 15 a 16. 

Pošlete co nejdříve. 

 

Uč. str.27, cv.6 Stejně jako mein, meine používáme zájmeno dein -tvůj, deine - tvoje. 

Text cvičení si přečtěte a přeložte. 

 

PS str.19, cv.6  Slovíčka z otázek už znáte. Věty se hodí do rozhovoru. Vypracujte podle 

zadání. 

 

PS str.19, cv.7  Větu přečtěte, vyberte ze tří nabídek tu správnou a podtrhněte. 

Větu si znovu přečtěte a přeložte. 

 

PS str.19, cv.8  Vypracujte podle zadání. 

 

Opakujte si slovíčka z PS str.25. 

 

Vypište si do školních sešitů protiklady česky a německy. 

 

     např.   rychlý   -    pomalý         schnell   -   langsam   

 

Také tyto protiklady procvičujte, ať se vám daří. 
 


