
Anglický jazyk 

 

Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

První online hodina 

Pracovní sešit str. 40 – cv. 3,4, str. 41 – cv.6 

 

Druhá online hodina  

Australia str. 42 

 

Domácí úkol/ Homework:  

1) https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A 

Zhlédni video a vypiš všechna zvířata, o kterých je řeč. (zvířata, která žijí v Austrálii) 

2) Napiš a nauč se slovíčka L19, 20 

Vyfoť slovníčky a pošli. 

Vše do neděle 28.3. 

 

 

Dějepis 

 

1. online hodina – významné husitské bitvy 

2. online hodina – husitství - učebnice 80 -81 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 7.C 

22.-26.3. 

 

Pondělí  

• Online hodina 

• Pravopis, předpony s, z, vz 

• VJ, VD, VE – učebnice strana 85/2,3 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Procvičování VJ, VD, VE – pracovní sešit strana 32 

 

Středa 

• Online hodina 

• Literární druhy – drama 

• Čítanka strana 103 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Test – předpony s, z, vz  

• Základní větné členy – podmět 
 

Fyzika 

1.21 Tlaková síla. Tlak 
1.22 Tlak v praxi 
 
Učebnice strana 86. až 90. Do sešitu vypracovat úlohu 1. na straně 88. DOLE (!), pak úlohu 3. na straně 

89. Výpisky si budeme dělat společně na hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

Přírodopis 22.3.2021-26.3.2021 
7.ročník 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Plazi – hadi (zástupci hadů) 

2.online hodina  

• Plazi – želvy  

• Výpisky k probíranému učivu dostupné zde: https://drive.google.com/file/d/1FQa-

tLKkJT_P_pgWHJZKLsQpon4eZQQD/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1FQa-tLKkJT_P_pgWHJZKLsQpon4eZQQD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQa-tLKkJT_P_pgWHJZKLsQpon4eZQQD/view?usp=sharing


Matematika 

Úkol odevzdejte nejpozději do 28.3.2021 do 23:00 

Poměr I 
1. K danému poměru zapište převrácený poměr. 

 
 

2. Zapište poměr v základním tvaru. 

 
 

3. Zvětšete číslo 12 v daném poměru 

 
 

4. Zmenšete číslo 32 v daném poměru 

 
 

 

 

5. Číslo 24 změňte v daném poměru. Nejdříve určete, jestli jde o 
zvětšení nebo zmenšení 



 
 

6. Rozměry kvádru jsou v poměru 4 : 5 : 8. Nejkratší hrana má 
délku 12 cm. Jakou délku mají zbylé hrany?  

7. V jakém poměru jsou délky hran krychle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis  Mapa Asie 

 

Zakresli: státy (Rusko, Čína, Japonsko, KLDR, J. Korea, Filipíny, Indie a Kazachstán), řeky (Ob, Lena, Jenisej, Jang-

c´-ťiang, Indus, Ganga a Mekong), moře (Beringovo, Japonské, Žluté a Arabské), hlavní města (Peking, Tokio, 

Dillí, Soul, Astana a Manila), nížiny (Západosibiřská, Indoganžská a Velká čínská), pohoří (Himálaj, Tibetská 

plošina, Ťan-Šan, Altaj, Kavkaz), zálivy (Bengálský), jezera (Kaspické, Aralskéa Bajkal) 

Přehledně zakreslit, ať víte, kde vybrané pojmy hledat 

 



RUŠTINA 

Pro sedmé třídy (22. března a 24. března) 

 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 10. LEKCE (pondělí) 

1. Opakování: Lekce 10: slovíčka, znalost písmenek, otázky a odpovědi 

2. Cvičné dialogy (doplňování) 

3. Procvičování čtení 

4. Fonetická a poslechová cvičení  

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

PRACUJEME S PS (=pracovním sešitem): 

  

1. (10 minuty) Co je to za písmenka? (přepiš a doplň tabulku do sešitu):  

Tiskací azbuka Psací azbuka česky Tiskací azbuka Psací azbuka česky 

Н   з   

Э   е   

З   э   

Б   б   

Е   н   

 

2. (10 minut) Přečti si text v PS na s. 28 (nahoře), na s. 29/6 a na s. 30/7, 8 

3. (10 minut) Přepiš text v PS ze cvičení 27/4 

4. (15 min.) Str. 27/5: Najdi písmenka, která se ztratila a dopiš je psací azbukou do textu. Poté 

si zkontroluj v klíči (v PS na s. 67). Celý text přepiš do sešitu 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:havlicek@chelcickeho.cz


Němčina 

Milí sedmáci, budeme pokračovat 2. částí slovní zásoby. 

PS str.25  Od schon  po  schnell. Slovíčka si napište a naučte. 

Výslovnost:   schon (šon)                  groβ (grós) 
                     aber (á b)                      klein (klain) 

                     sehr (zér)                      schnell (šnel) 

                     bei (bai)                         

                     (das) Schach (das šach) 

                     dick (dyk) 

                     die Schule (dý šule) - člen napište před podst. jméno 

Uč. str.27, cv.5 Opište do školních sešitů: 

                     links - vlevo         in der Mitte - uprostřed         rechts - vpravo 

                     Věty pod fotografiemi přečtěte a přeložte. 

PS str.18, cv.1  Doplňte, věty překládejte - kontrola správnosti. 

PS str.18, cv.2  Nejprve doplňte chybějící písmena, kontrolujte podle slovní zásoby. 

                         Výrazy potom napište podle rodu do sloupečků. 

PS str.18, cv.3  Hádanky vyřešíte určitě správně. 

PS str.18, cv.4  Doplňte, větu si vždy přečtěte a přeložte. 

Slovíčka si občas opakujte. 

Ať se vám daří všechny úkoly správně vyřešit. 
 


