
7.A Český jazyk distanční výuka 18. - 27. listopadu 

UČEBNICE HRAVÁ ČEŠTINA 

SLOH – téma POPIS PŘEDMĚTU, strana 112 - 113 

 Přečti si definici – tj. poučku, co je popis předmětu 

 udělej si do sešitu výpisky z poučky (cílem popisu je popsat objekt, věc, 

budovu, přístroj atd. tak, abychom si jej dokázali představit ve 

skutečnosti, jak vypadá) 

 112/1 a 2 – zkus si ústně popsat věci na obrázcích 

 Přečti si cv.3 a 4 - upořádání textu (popisujeme od celku k částem, od 

důležitých věcí k méně důležitým atd.) 

 Přečti si s.113 nahoře fial.poučku Osnova popisu předmětu a cvičení 6 

 Připrav si do sešitu SLOHOVOU PRÁCI - popis libovolného předmětu 

(pomůže ti osnova nahoře na stránce 113) 

 

MLUVNICE - téma slovní druhy - SLOVESA, strana 47 – 48 

47/1 - zopakuj si, co víš o slovesech, doplň chybějící písmena (v duchu) 

 Opakování: u sloves určujeme osobu, číslo, čas a způsob; slovesný 

způsob může být oznamovací, podmiňovací a rozkazovací 

 

 47/6 do sešitu - např. kreslíš: 2.os., č.j., čas přít., způsob oznam. 

 

 47/8 do sešitu šest vět - převeď věty do množného čísla (sousedův pes 

štěkal - sousedovi psi štěkali...) 

 

 48 ústně cvičení 11, 13a) (druhý větný celek je souvětí), 14 

 

 48/10 do sešitu přepiš osm vět - pozor na shodu PO s PŘ 

 

 



Matematika 7.A  18.11. – 27.11.      Helclová 

 

1. Porovnávání zlomků učeb. str. 24 – nakreslit obrázek dole i s číselnou 

osou – kolik má pan Kubát polí a pastvin 

2. Str. 25 – zápis obou rámečků Všimněte si (nahoře a dole na stránce) 

3. Str. 25/1,2,3 

4. Str. 26 – pročíst a pak vypracovat 27/ 1,7,8 

5. Pročíst si str. 28 

6. Vypracovat 29/1,2,3 

7. Str. 30/7,8 a opsat zelený rámeček Zapamatujte si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 7.A  18.11. – 27.11.     Helclová 

 

1. Opakování – minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, budoucí čas a slovní 

zásoba 

2. Překlad do škol. sešitu: Byl jsi nemocný? 

                                           Ne, nebyl. Byl jsem na dovolené. 

                                           V pondělí jsme jeli nakoupit. 

                                           Hrál Jack minulý rok tenis? 

                                           Ano, hrál. 

                                           Budeme potřebovat roboty. 

                                           Bude to drahé. 

                                           Příští rok pojedeme do Itálie. 

                                           Zítra uděláš všechny domácí úkoly. 

                                           Jane bude slavit příští týden narozeniny. 

 

3.  Učeb. str. 24  kvíz do škol.sešitu 

25/3b do sešitu 

26/ přečíst a vypracovat cvičení 2 

27/3a do škol. sešitu přepsat celá slovní spojení 

30/ 1, 3, 4 

 

 

Zápis slovíček do slovníčku: 

 

appear – objevit se 

disease – nemoc 

hope – doufat 

perhaps – snad,možná 

borrow – vypůjčit si 

equipment – vybavení 

offer – nabídka 

without – bez 

také off – vzlétnout 

begin - začít 

 

                                            

 

 

 

 



 

7. ročník – přírodopis   - 7. A - 18. 11 – 27.11 – uč. Libovická 

 Ptáci – učebnice str. 23 

Výpisky: a) znaky, předchůdce 

                b) druhy a význam peří – prachové a obrysové – str. 23/obr. 51 nákres a popis peří a str.   

                25/obr. vejce – nákres a popis 

 

Hrabaví – učeb. str. 26  

a)   vypsat zástupce a znak  a  str. 23 pouze – kur domácí – slepice, kohout  

b)  hrabaví  - shrnutí – tabulka 

učebnice -  str. 27–  1, 2, 3 a 5 (nahoře)  - otázky - odeslat na email nebo v zadání – online  

1. Jmenuj 3 zástupce hrabavých ptáků.  …………………………………………………………… 

2. Které hrabavé ptáky chováme pro užitek? …………………………………………………… 

3. Co znamená, když slepice kvoká? ……………………………………………………………… 

4. Který z hrabavých ptáků je stěhovavý? …………………………………………………….. 

 

Měkkozobí  a VrubozobÍ učeb. str. 27 - 28 

a)   vypsat zástupce a znak  jednotlivých skupin 

b)  hrabaví  - shrnutí – tabulka  str. 27 , vrubozobí - str. 28 – obr. nákres a popis nohy kachny 

učebnice -  str. 27–  1, 2, 3,  (dole)  - otázky - odeslat na email nebo v zadání – online  a dodatek  

otázky č. 4) –  

1. Jak se starají holubi o svá mláďata (čím je krmí)? …………………………………………………………… 

2. Čím jsou holubi užiteční a čím škodí? ……………………………………………………………………………. 

3.  Proč říkáme holubům měkkozobí? ……………………………………………………………………………… 

4. Kdo se stal symbolem míru? …………………………………………………………………………………….. 

 

Brodiví, Krátkokřídlí, Dlouhokřídlí  učeb. str. 29 -  vypsat zástupce a znak  jednotlivých skupin 

 

 

 



Předmět: Dějepis 

Třída: 7. A 

Učitel: Zimmermannová 

Od kdy do kdy: 18. 11. – 1. 12. 

 
19. 11.  

Učebnice str. 34-36 přečíst kapitolu Francie, Anglie 

Vytvořte si zápis do sešitu 

Cvičení: 

Odpovězte na otázky na str. 35 (4) a na str. 36 (4) 

23. 11. 

Učebnice str. 38-39 přečíst kapitolu Osudy východořímské říše (Byzanc) 

Vytvořte si zápis do sešitu 

Cvičení: 

Odpovězte na otázky na str. 40 (7) 

26.11.  

Učebnice str. 40-43 přečíst kapitolu Arabové a Turci 

Vytvořte si zápis do sešitu 

Odpovězte na otázky na str. 43 (prvních 7) 

30.11.  

Učebnice str. 43-44 přečíst kapitolu Křížové výpravy  

Vytvořte si zápis do sešitu 

Cvičení:  

Odpovězte na dvě otázky na straně 44 (3) 

 

 

 

 



Předmět: Zeměpis 

Třída: 7. A 

Učitel: Zimmermannová 

Od kdy do kdy: 18. 11. – 1. 12. 

 
19. 11.  

Učebnice str. 16-18 přečíst kapitolu Střední Afrika 

Vytvořte si zápis do sešitu 

Cvičení: 

Odpovězte na otázky na str. 16 (4) a na str. 18 (2,3,4,5, využívejte atlas, mapy Afriky na internetu) 

23. 11. 

Učebnice str. 18-20 přečíst kapitolu Jižní Afrika 

Vytvořte si zápis do sešitu 

Cvičení: 

Odpovězte na otázky na str. 18 (3) 

26.11.  

Učebnice str. 20-22 přečíst kapitolu Východní Afrika 

Vytvořte si zápis do sešitu 

Odpovězte na otázky na str. 22 (první 4) 

30.11.  



Učebnice str. 23-24 přečíst kapitolu Austrálie 

Vytvořte si zápis o sešitu 

 

Do slepé mapy Austrálie dopište oceány, moře, 

významná pohoří, řeky (použij atlas, internet)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika 7.A     Vyučující: Maierová 

18.11. – 1.12. 2020 

Měření rychlosti - dokončení 

 

1) Do sešitu opiš závěr a vzorový početní přiklad ze str. 18 

2) Vypracuj kontrolní otázky ze str. 18 

 

Graf závislosti dráhy pohybu na čase 

1) Přečti si učebnici str. 19 – 21 

2) Pořádně si prohlédni grafy 3,4 a 5 

3) Do sešitu opiš závěr str. 21  

4) Zkus odpovědět na kontrolní otázky str. 21 

 

 

Graf časového průběhu rychlosti tělesa 

1) Přečti si učebnici str. 22 

2) Pořádně si prohlédni  obrázky 1, 2a a 2b 

3) Do sešitu opiš závěr ze str. 22 

4) Zkus odpovědět na kontrolní otázky str.22 



 

 

 

 

 

 



7.A FINANČNÍ GRAMOTNOST– KABOURKOVÁ, 18.11. 

 
 

VYPRACUJTE DO SEŠITU – VÝPIS Z ÚČTU 

 


