
Matematika: 7.B                                   Období: 18.11.-27.11. 2020
Vyučující: Veronika Kohler         

1. Porovnávání zlomků (nadpis hodiny) uč. str. 24 – nakresli 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 str. 27/1,7,8
5. Pročíst si stranu 28
6. Vypracovat str. 29/1,2,3
7. str. 30/7,8 a opsat zelený rámeček Zapamatuj si:
8. Smíšená čísla (nadpis hodiny) uč. Str.30 – překreslit diagramy pod 

nadpisem a zapsat rámeček Všimněte si:, zapsat zelený rámeček 
Zapamatujte si:

9.  str.30 dole – opsat Jak píšeme smíšené číslo vetvaru zlomku? (1. a 2. 
způsob)

10. str. 31/1,2
11. Opakování (nadpis)- str. 32/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

V případě, že nebudete nějakterému cvičení rozumět, tak si zapište stranu a 
zadání s poznámkou N (nerozumím).



Anglický jazyk- 7.B- Junek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise on Future I Simple (will) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Write positive sentences in will Future. 

1. We (help) you.  

2. I (get) you a drink.  

3. I think our team (win) the match.  

4. Maybe she (do) a language course in Malta.  

5. I (buy) the tickets.  

6. Perhaps she (do) this for you.  

7. Maybe we (stay) at home.  

8. She hopes that he (cook) dinner tonight.  

9. I’m sure they (understand) your problem.  

10. They (go / probably) to the party.  

Exercise on Future I Simple (will) 

 

Write negative sentences in will future. 

1. (I / answer / the question)  

2. (she / read / the book)  

3. (they / drink / beer)  

4. (we / send / the postcard)  

5. (Vanessa / catch / the ball)  

6. (James / open / the door)  

7. (we / listen / to the radio)  

8. (they / eat / fish)  

9. (she / give / him / the apple)  

10. (the computer / crash)  

Exercise on Future I Simple (will) 

 



Write questions in will future. 

1. (you / ask / him)  

2. (Jenny / lock / the door)  

3. (it / rain)  

4. (the teacher / test / our English)  

5. (what / they / eat)  

6. (when / she / be / back)  

7. (who / drive / us / into town)  

8. (where / we / meet)  

9. (when / I / be / famous)  

10. (what / you / do)  

Exercise on Future I Simple (will) 

 

Put the verbs into the correct form (future I simple). Use will. 

Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him: 

1. You (earn) 
w ill earn

a lot of money.  

2. You (travel) around the world.  

3. You (meet) lots of interesting people.  

4. Everybody (adore) you.  

5. You (not / have) any problems.  

6. Many people (serve) you.  

7. They (anticipate) your wishes.  

8. There (not / be) anything left to wish for.  

9. Everything (be) perfect.  

10. But all these things (happen / only) if you marry me. 

 



7. ročník – přírodopis   - 7. B - 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. B 

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) 

 

 

 



Fyzika 7.B     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.B ZEMĚPIS – KABOURKOVÁ, 18.11. 

 
 

VYPRACUJTE VÝPISKY DO SEŠITU – MEXIKO 

UČEBNICE ZEMĚPIS 7, SPN, STR. 34-36 

VČETNĚ OTÁZEK 

 



7.B FINANČNÍ GRAMOTNOST– KABOURKOVÁ, 18.11. 

 
 

VYPRACUJTE DO SEŠITU – VÝPIS Z ÚČTU 

 


