
Český jazyk 
6.-9.4. 

 

Úterý 

• Online hodina 

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

 

Středa 

• Online hodina 

• Literární druhy – opakování 

• Pracovní list v Teams 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Základní větné členy – podmět 

• Učebnice strana 96-97 
 

 

 

 

Přírodopis 6.4.2021 - 9.4.2021 

 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Plazi – ještěři (společné opakování plazů) 

2.online hodina  

• Klasifikované opakování ve FORMS – plazi   

 

ZEMĚPIS 

Jihozápadní Asie (blízký východ) 

Vymezíme hranice oblasti, řekneme si, co ji charakterizuje, jací zde žijí obyvatelé a jaké státy sem 

patří, kde se nacházeli prvotní civilizace a obrovské zásoby ropy, celosvětový význam a zajímavosti 

Vše probereme na online výuce dle rozvrhu 

 

 



Anglický jazyk 

 

Online hodiny podle obvyklého rozpisu v kalendáři. 

 

Online hodina 

Australia str. 43 – Australia, fakta o Austrálii, čtení, překlad 

 

 

Domácí úkol/ Homework:  

Pracovní sešit str. 42 

 

 

Dějepis 

 

1. online hodina – opakování 

2. online hodina – Čechy po husitské revoluci str. 82 -84 

 

Domácí úkol – opakování, práce se objeví v zadání Teamu 

 

 

 

Fyzika 

Připravte se na písemku na téma Tlak (str. 86. – 91.). Výpisky si budeme dělat společně na hodině. On-

line vyučování je podle rozvrhu. 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Úkol odevzdejte nejpozději do 11.4.2021 do 23:00 

Poměr II 
1. Určete měřítko mapy: 

a) 20 cm na mapě je ve skutečnosti 150 km. 

b) Na plánu obce je skutečná vzdálenost školy a hřiště 370 
metrů znázorněna úsečkou dlouhou 74 mm. 

 

2. Určete skutečnou vzdálenost: 

a) Na automapě ČR s měřítkem 1 : 300 000 je vzdálenost 
Trutnov – Železný Brod vyznačena úsečkou délky 18 cm. 
Jaká je skutečná vzdálenost těchto měst. 

b) Na plánu v měřítku 1 : 1 400 měří úsek elektrické sítě 15 
cm. Kolik měří ve skutečnosti? 

 

3. Jana a Renata si vydělaly peníze sběrem papíru. Dohromady si 
vydělaly 598 Kč. Peníze si rozdělily v poměru 4 : 9. Kolik korun 
dívky dostaly? 

 

4. Obdélník má obvod 160 mm. Strany tohoto obdélníka jsou v 
poměru 11 : 9. Jak dlouhé jsou strany tohoto obdélníka? 

 

5. Ve škole byl poměr dívek a chlapců 32 : 39. Dívek bylo 96. Kolik 
bylo chlapců? Kolik žáků chodilo celkem do školy? 

 

6. Rozděl úsečku dlouhou 21 cm v poměru 3 : 4. 

 

 

 



 

RUŠTINA 

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

 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 10. LEKCE (pondělí 29.3.2021) 

1. Opakování a procvičování: Lekce 10 podle učebnice do s. 33 

2. Další opakovací cvičení (konverzace, otázka-odpověď, dialogy 

3. Procvičování čtení (tiskací azbuka, psací azbuka do L. 10) 

 

Středa 31. 3. 2021: Místo výuky probíhá Projektový týden: „Za záchranu orangutanů“. 

Pondělí 5. 4.: Velikonoční pondělí (státní svátek) 

 

Středa 7.4.2021:  

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

PRACUJEME S PS (=pracovním sešitem): 

  

1. (15 minut) Doplň chybějící části tabulky (přepiš a doplň tabulku do sešitu):  

Tiskací azbuka Psací 
azbuka 

česky Tiskací azbuka Psací azbuka česky 

Это Вадим?     Kdo to je 

  Ne, to je Jan. Это Давид и 
Аня. 

  

Тут Зита?     Já jsem Bob. 

  Ona je doma. Как тебя 
зобут? 

  

  Ťuk-ťuk, kdo 
je там? 

Я Таня   

 

2. (10 minut) Přečti si text v učebnici na s. 31/11, 13, 16 

3. (10 minut) Udělej křížovku PS: 27/6, všechna písmenka piš psacími písmeny, psací azbukou 

napiš také slovo z tajenky. 

4. (10 min.) Přepiš text psací azbukou PS: 27/7. Vše si zkontroluj podle klíče. 

  

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli přes chat aplikace TEAMS do 

následujícího čtvrtka 8. 4. 2021 do 12:00. 

 

 

 



NĚMČINA 

 
Milí sedmáci, zbývá zvládnout 3. část slovní zásoby v PS str.25 od langsam. 

Slovíčka si napište, naučíte se je v dalším týdnu. 

Výslovnost některých výrazů: 

     der Arzt (der arct) 

     richtig (richtych) 

     falsch (falš) 

     vor (for) 

     der Computer (der komju t)  přízvuk na u 

     laufen (laufn) 

     rufen (rúfn) 

     weiter (vai t) 

     die Gitarre (dý gitare)  přízvuk na a 

 

Další úkol vyzkoušíme poprvé. Vrátíme se k 1. okruhu. 

Vyfoťte a pošlete na moji emailovou adresu do středy 31.3.2021 už dříve vypracovaná 

cvičení: 

     PS str.15, cv.1, 2, 3ab 

     PS str.16, cv.5, 6, 7 

Vaše práce zkontroluji a ohodnotím. 
 

 

 


