
 

Český jazyk 
 

Pondělí  

• Online hodina  

• Shoda přísudku s podmětem, pracovní sešit strana 34 

 

Úterý 

• Online hodina 

• Sloh – práce s informacemi – učebnice strana 170 

 

Středa 

• Online hodina 

• Literatura – Próza – novela, román 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Rozvíjející větné členy – předmět  
 

 

 

Anglický jazyk 

 

Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

1. online hodina 

Unit 23 – procvičování předpřítomného času 

- umět reagovat na otázku Have you ever……? 

 

 

2. online hodina 

- procvičování předpřítomného času 

 

Domácí úkol/ Homework:  

Pracovní sešit str. 49/7,8,9 

 

 



Dějepis 

 

1. onlina hodina – Městská společnost na konci středověku 

učebnice str.92 - 93 

 

2. onlina hodina – Humanismus a renesance 

učebnice str, 94 - 95 

 

 

 

 

Fyzika 

2.2 Hydraulická zařízení 

Tento týden budeme probírat hydraulická zařízení. Podívejte se do učebnice na strany 102. až 104. Do 

sešitu si zapište, kde se využívají zařízení používající kapaliny, pro zvětšování tlakové síly. Zápis do sešitu 

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

 

 

Přírodopis  

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Zástupci ptáků – zadané referáty 

2.online hodina  

• Zástupci ptáků – zadané referáty   

 

Zeměpis 

• Evropa 

• Na online hodinách budeme probírat Evropu, kde se dozvíme, 

mnoho informací. Kolik států tvoří Evropu a jaký je počet obyvatel. 

Jaké zde převládá náboženství a přírodní podmínky. 

 

 

 



MATEMATIKA 

Úkol odevzdejte nejpozději do 2.5.2021 do 23:00 

Čtyřúhelníky I 
1. - Narýsujte čtyřúhelník ABCD a označte jeho strany a vnitřní úhly. 

       - Změřte a zapište velikosti vnitřních úhlů čtyřúhelníka ABCD. 

       - Sečtěte velikosti všech vnitřních úhlů čtyřúhelníka ABCD. Kolik 

          vyšlo? Měřili jste a počítali správně? Kolik mělo vyjít? 

 

2. Narýsujte konvexní čtyřúhelník ABCD a nekonvexní čtyřúhelník WXYZ. 
Který vnitřní úhel čtyřúhelníka WXYZ je nekonvexní? 

 

3. - Narýsujte rovnoběžník EFGH a označte jeho strany a vnitřní úhly. 

       - Změřte a zapište velikosti vnitřních úhlů rovnoběžníka EFGH. 

       - Změřte a zapište velikosti stran rovnoběžníka EFGH. 

       - Je rovnoběžník EFGH osově souměrný? 

       - Je rovnoběžník EFGH středově souměrný? 

       - Které rovnoběžníky jsou osově i středově souměrné? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství 

Téma: Majetek 

Zápis, zapiš do šešitu a pošli spolu s DÚ. 

- hmotný (auto, dům, oblečení) 

- nehmotný – autorská práva k dílu, vynálezu 

- movitý – přemístitelný (nábytek, auto, knihy) 

- nemovitý – nepřemístitelný , tzv. nemovitosti, pozemky a věci s povrchem země 

pevně spojené (budovy, stromy) 

 

DÚ pošli do neděle 2.5 

- podle toho, kdo majetek vlastní rozeznáváme majetek: státní, obecní, podnikový, 

rodinný nebo osobní 

- rozděl příklady majetku mezi možné majitele. U některého majetku bude 

možných majitelů více. Na příští hodině budeme diskutovat. 

auto, dům, hrad, tričko, bagr, prodejna, autobusová zastávka, železnice, zámek, škola, 

lednička, kniha, hřeben, chodník, národní park, židle, brýle, zahrada, pole, byt 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE Z RUSKÉHO JAZYKA 

 

Práci najdete také v aplikaci Teams v zadáních v pondělí hned po online výuce. 

 

 

1. (15 minut) Přečti si znovu úvodní text v učebnici, poté si ho poslechni a přečti ještě jednou. 
Audio najdeš v příloze zadání samostatné práce v aplikaci Teams 

2. (15 minut) V pracovním sešitě v lekci 11 udělej cvičení 6, 8 a 9 
3. (15 minut) Psacím písmem přepiš do sešitu následují otázky a odpověz na ně celou větou: 

• Откуда ты? 

• Прага в Европе? 

• Как тебя зовут? 
 

 

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

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

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

 

Milí sedmáci, pokračujeme učivem druhého okruhu. 

 

Uč. str.28, cv.9   Napište do školních sešitů odpovědi, každou na nový řádek. 

Uč. str.29, cv.10 a 12   Opakujte protiklady. 

PS str.21, cv.14   Splňte podle zadání. 

PS str.21, cv.15   Zkuste splnit zadání do škol. sešitů. První věta začíná pod zadáním. 

Pozor na pořádek slov v otázkách. Pomůcka : Jedna začíná tázacím slovem, další 

slovesem. 

Každé slovo použijte jen jednou. 

 

Ať se vám daří. 
 


