
Zadání 7.C český jazyk 
 

23. – 27.11.  

 

Pondělí 

1) Online hodina  

2) Číslovky – opakování  

3) Učebnice strana 34/cv. 4 

 

Úterý  

1) Online hodina – sloh 

2) Učebnice strana 151 

 

Středa 

1) Online hodina  

2) Čítanka strana 52 

3) Opakování – verš, rým, sloka 

 

Čtvrtek 

1) Online hodina  

2) Přídavná jména, zájmena – opakování  

 

  
 

 

 

Přírodopis 7.ročník 23.11.2020-27.11.2020 

• V minulém týdnu jsme společně probrali měkkýše – plže, mlže. Tento týden společně 

budeme opakovat tyto skupiny měkkýš. Dále přidáme poslední dílek a tou jsou hlavonožci. 

Hlavonožce najdete na straně 35 

• Stihneme-li a budeme-li pracovat rychle, začneme probírat kroužkovce (36-37).  

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA - Úkol odevzdejte nejpozději do 29.11.2020 do 23:00 

Shodnost 
 

napsat do sešitu: Dva geometrické útvary jsou shodné, pokud mají stejný tvar 

a velikost. 

• Zjistěte, co je shodnost přímá a shodnost nepřímá. 

• Na následujícím obrázku je logo kapely Nine Inch Nails, které se skládá ze tří znaků – 

N (Nine), I (Inch), upravené N (Nails). 

Jsou první a třetí znak shodné útvary? Pokud ano, jsou přímo shodné, nepřímo 

shodné? 

 

Shodnost trojúhelníků 

• opakování: Jak vypadá rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný trojúhelník, 
pravoúhlý trojúhelník? Co je těžnice, výška trojúhelníku? Co je kružnice opsaná, 
vepsaná trojúhelníku? Jak je sestrojíme? – odpovědi vyfotit a poslat 

• napsat do sešitu: Dva trojúhelníky jsou shodné, pokud se shodují ve 
všech třech odpovídajících si stranách a ve všech třech odpovídajících si 
úhlech.  

• Přečtěte si modrý rámeček na straně 95 v učebnici a dále cvičení 1 a 
všechny modré rámečky na straně 97.  

 

 

 

 

 

 



 

Fyzika 

1.7 ZNÁZORNĚNÍ SÍLY 

Přečíst text v učebnici na stranách 35. – 36. Z těchto stránek udělat 

výpisky do sešitu. Pečlivě opsat text ve žlutém rámečku. Vypracovat 

Otázku 1. a 2. na straně 36. Do sešitu nakreslit Obr. 1.30 a) Znázornění 

síly. Vše vyfotit a poslat do 29. listopadu na mail: 

jirasek@chelcickeho.cz. Pokud nebudou jiné informace, tak online 

hodiny budou v pondělí 23. listopadu od 11:00 a ve středu 25. 

listopadu od 8:00. 

 

 

 

Anglický jazyk Doláková 7. ročník – 23.11-27.11 

 
Tento týden budme dělat Unit 5.  

Slovíčka k lekci si zapíšete do slovníčků a budete se je postupně učit. 

1. online hodina – učebnice str. 12, čtení, překlad článku 

2. online hodina – učebnice str, 12, cv. 2, 3 - ústně 

 učebnice str. 13/cv. 6 čtení, překlad článku 

 

samostatná práce 

nastuduj žlutý rámeček, zapiš do školního seštiu 

nauč se číst a překládat oba články 

domácí úkol : pracovní sešti  str. 12 – vypracuj cv. 1,2,3 

pošli do pátku 20.11 

cv. 1 – je jasné 

cv. 2 – popiš výrazy obličeje dle vzoru (potřebuješ k tomu nová slovíčka) 

cv.3 – vyber správný výraz (potřebuješ k tomu nová slovíčka) 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz


Dějepis 7. ročník – 23.-27.11. 
 

7.A – středa 8:55 – 9:40 

        - pátek 8:55 – 9:40 

7.C – středa 11:50 – 12:35 

      - čtvrtek 8:55 – 9:40 

 

Budeme procvičovat a opakovat látku str. 21 – 28. 

 

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.  

 

 

Německý jazyk 

 

Milí sedmáci, v tomto týdnu si zopakujte čísla a barvy, slovní zásobu v Ps na str. 10 

dokončíme společně. 

V uč. na str.15 si vyzkoušejte přiřazení mezinárodních slov k obrázkům. 

V Ps str. 8, cv.18 splňte podle zadání, postupujte od nejznámějších výrazů. 

Jste šikovní, určitě zvládnete dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Východní Afrika 

 

1. Jaká vzdálenost (vzdušnou čarou) je mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem v. 

Afriky? Použij měřítko na stránce 100 v atlasu. ………………………………km 

2. Vyber nejmenší a největší stát v. Afriky? …………………………………………………………………… 

3. Kolikrát se ČR vejde do Etiopie? ………………………………….. obr. NP Simien  (Etiopie) 

 
4. Kolik km dohromady měří jezera Turkana, Tanganika a Malawi na délku? ………………… 

 

 
(Jezero Tanganika) 



5. Jaké státy v. Afriky leží na pobřeží? …………………………………………………………………………… 

 

6. Uveď státy, ve kterých můžeme hledat nejvyšší vrchol v. Afriky? ……………………………….. 

 

7. Napiš 5 vět o Somálsku. ……………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

8. Jaká hlavní města jednotlivých států leží na pobřeží? ………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………. 

9. Uveď vnitrozemské státy a jejich hlavní města: ……………………………………………. 

 

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

 

10. Porovnej hustotu osídlení Keni/ČR, Nairobi/Prahy. ……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RJ - PRÁCE NA ONLINE HODINĚ V PONDĚLÍ 23.11.2020 

 

1. Fonetická rozcvička 

2. Kontrola samostatné práce z minulého týdne.  

3. Procvičování látky z minulé hodiny (být, mít, rodina, zvířata) 

4. Názvy domácích zvířat na str. 12. včetně poslechových cvičení. 

5. Nová látka: barvy věcí a zvířat. 

SAMOSTATNÁ PRÁCE NA DOMA 

1. Místo opakování udělej tento kvíz. Připrav si nejdříve ruskou azbuku, 

budeš ji v kvízu potřebovat: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3ZtJ_mKX0SdZE

V9fLGUCmb8qHrc5b5OibIUVVsgp0ZUN1VZRUgwOTdETEFJV1NYOTFKN00

3UlVPOS4u  

 

2. Barvy jsme se naučili v online hodině. Podívej se na video a zopakuj si je. 

Ve videu si u barev všímej koncovek jednotlivých rodů.. 

a. https://www.youtube.com/watch?v=7Lf29_45oyY  

b. Ve druhém videu si můžeš své znalosti i vyzkoušet: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ihgdh9HRbk0. 

 

3. Podívej se do učebnice na stranu 12, kde jsou zvířata, s nimiž jsme 

pracovali minulou hodinu. Tvým úkolem bude napsat, jaké zvíře je, jakou 

má barvu (např.: To je bílý pes). Můžeš psát v českém přepise. 

 

4. Na závěr se podívejte ještě na pohádku. V Rusku, kromě samotných 

Rusů, žije ještě velké množství jiných národů. V pohádce se s jedním 

z takových národů seznámíš. Pokus se při sledování odpovědět na otázky 

a zjistíš, co ses všechno dozvěděl: https://youtu.be/ebyX2HfZIHc  

a. O pohádku jakého národa se jedná? 

b. Kdo, s kým a o co se vsadil? 

c. Proč je podle legendy vrána černá? 

d. Co vrána ukradla ptákům? 

e. Jak vrána ztratila hlas? 

 

Splněné úkoly ve svém sešitě pošli jako fotografie na email havlicek@chelcickeho.cz do pátku 27. 11. 

2020. 
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