
Anglický jazyk 

 

Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

1. online hodina 

opakování učebnice str. 47 

 

zopakování znalostí o anglicky mluvících zemích 

 

2. online hodina 

úvod do předpřítomného času učebnice str. 48 

  seznámíme s předpřítomným časem, naučíme se se frázi Už jsi někdy…..? 

 

Domácí úkol/ Homework:  

Pracovní sešit str. 48/ cv. 1, 2, str. 49/ cv.5 

 

 

Dějepis 

 

online hodina – Objevné plavby 

učebnice str. 88 – 89 

 

Výchova k občanství  

onlina hodina středa 11:55 – Majetek v našem životě 

 

Přírodopis  

Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Ptáci – obecně 

• Ptáci – zástupci  

2.online hodina  

• Ptáci – zástupci: referáty  

 



Český jazyk 

19.-23.4. 

 

Pondělí  

• Online hodina  

• Větné členy: podmět a přísudek 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Sloh – práce s informacemi – učebnice strana 170 

 

Středa 

• Online hodina 

• Literatura – Próza (povídka) 

• Čítanka strana 163: Ota Pavel – Koncert 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Shoda přísudku s podmětem 

• Pracovní sešit strana 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 

Rusko 

 

1. Jakou rozlohu má asijská část Ruska? 

 

2. Kdo je ruským prezidentem a jaké má Rusko státní uspořádání? 

 

 

3. Čím je Rusko zajímavé ohledně těžbou nerostných surovin? Uveď alespoň 5 ns 

 

4. Jak se nazývá ropovod z Ruska, který dodává ropu a zemní plyn do Evropy? 

 

 

5. Napiš 3 sibiřské veletoky, které se vlévají do Severní ledového oceánu? 

 

6. Kam je soustředěna zemědělská činnost v asijské části Ruska? Uveď oblast. 

 

 

7. Kde je nejvyšší koncentrace obyvatel? 

 

8. Jaká řeka se nachází na JV území, kde žije v této oblasti kočkovitá šelma, které hrozí 

vyhynutí? Napiš název řeky a zvíře. 

 

Fyzika 

Mechanické vlastnosti kapalin 

Barevně si nakreslit a popsat obrázek 2.1 na straně 98. Vaší práci vyfotíte a pošlete do neděle 25. 

dubna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. Zápis do sešitu si budeme dělat společně na hodině. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

Matematika 

Nestihli jsme probrat nepřímou úměrnost, takže stále platí úkoly z minulého týdne. 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


RUŠTINA 
Pro sedmé třídy 21. dubna 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

PS (=pracovní sešitem): 

  

 

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

2. (15 minut) V pracovním sešitě udělej cvičení 2, 3, 4 

3. (5 minut) Podívej se znovu na videa o tom, jak se píšou psací azbukou písmenka П, Р, С, Г, Й. 

Instruktážní videa najdeš v Teams přímo v příspěvcích. 

4. (10 minut) PS 32/5 a, b: Můžeš barevně podtrhávat přímo v PS nebo je barevně přepiš do 

sešitu.  

5. (5 minut) 33/7: Ve slovech se přeházela   písmenka. Srovnej je tak, aby ti vyšlo jméno. Napiš 

jméno tiskacím i PSACÍM písmem.  C        

 

Všechny spl něné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli JE ZPĚT PŘES APLIKACI TEAMS (jako 

odevzdané zadání nebo přes chat) do čtvrtka do 12:00. 

    

 Němčina 

 

Milí sedmáci, úkoly jsem, jak víte, opravila, s výsledky jsem velmi spokojená. 
 
Uč. str. 28, cv.7ab  Tento text je shrnutím některých cvičení z testu E1. 
Slova, která ve větách chybí, doplníte správně, když si zbývající výrazy přečtete a přeložíte. 
Vyzkoušejte ústně. Pomůže vám PS str.15, cv.2. 
PS str.20, cv.10  Také toto cvičení se vrací k 1. okruhu. Na 1. místě otázky musí být 
tázací slovo was, wo... nebo sloveso. 
PS str.20, cv.11  Vyřešte podle zadání. 
 
Napište si do škol. sešitů :  
     Wie alt bist du?                    Ich bin dreizehn Jahre alt. 
     Wie alt ist deine Mutter?      Meine Mutter ist... Jahre alt. 
     Wie alt ist dein Vater?          Mein Vater ist ... Jahre alt. 
 
Uč. str.28, cv.8  
     Wie alt ist Daniela?              Daniela ist fϋnf Jahre alt. 
Stejným způsobem tvořte ůstně otázky a odpovědi k obrázkům. 
 
Ať se vám daří. 
 
 


