
Plán domácí výuky pro 7. třídu - 14. 10. - 16. 10. 2020 

On-line hodiny od 10.00 -19. 10. – ČJ, 20. 10. – AJ, 21. 10. – M.  

AJ 1 

 

 

Anglický jazyk 7. ročník (Alena Hornychová) 
1. Opakování – irregular verbs 
2. Procvičování stupňování přídavných jmen – Book str. 62/cv. 1 (read and answer 

the questions) + str. 63/cv. 2a, 2c. 
3. Book str. 63/cv. 4 – napiš do sešitu, použij the best a the worst. 
4. Work book – str. 49/8 – doplň 3. Stupně přídavných jmen a odpověz. 
5. Doplňte si všechny chybějící cvičení ve workbooku – lekce 5. 

AJ 2 

 

  

Anglický jazyk 7. ročník ( Machačová Yvona) 
1. Pracujeme ve WORKBOOK 44 – 49 / vyplníme kompletně 
2. Učíme se VOCABULARY – přídavná jména, stupňování. 
3. Můžeš začít PROJECT : Record breakers 
4. Na online výuku si připrav BOOK , WORKBOOK, PEN 

ČJ  
 

Sedmá třída- čeština na měsíc říjen 
1. Postupně si procvičuj pravopis (viz 3 pracovní listy), správnost si zkontroluj 

v pravidlech pravopisu češtiny. 
2. Z mluvnice si do školního sešitu udělej cvičení z učebnice (cv. 3 ze str. 14) – 

opakování stupňování přídavných jmen. 
3. Nalep si do sešitu materiál ke jmenným tvarům přídavných jmen a udělej si z 

učebnice test č. 3 ze str. 16. Výsledky si zkontroluj v klíči na konci učebnice.  
4. Zopakuj si (případně se douč) druh zájmen (str. 17, učebnice) 
5. V období distanční výuky se budeme zaobírat pravopisem velkých písmen 

(učebnice str. 46 až 51). Začněte si postupně do sešitu zaznamenávat 
jednotlivý pravidla a dělat cvičení z učebnice. Doporučuji cvičení 
z pracovního sešitu 1. díl (str.3 až 6). Kontrola v klíči na konci sešitu. 

6. Ve slohu si do sešitu opište základní informace o popisu ze strany 118 
v učebnici (modrý rámeček) a vypracujte si cvičení 1 (a,b,c,d,e) do sešitu. 

7. V literatuře si přečti a zaznamenej do sešitu informace o povídce (fialový 
rámeček na str. 6, malá učebnice literatury). Rozhodně si čtěte nějakou 
pěknou knihu (beletrii). 

Z 

 

 

 

  Sedmá třída – zeměpis na měsíc říjen 
1. V učebnici si přečtěte kapitolu „Starý kontinent“ – Příroda Evropy (str. 74 až 

76) a poznamenejte si informace, které v sešitě nemáme (tučně vytištěné ). 
2. Přečtěte si kapitolu Evropané (učebnice str. 77 až 79). Vypište si informace o 

počtu obyvatel, charakteru osídlení a jednotlivých národech (národních 
skupinách), rovněž zalidnění jednotlivých kontinentů (tabulka na str. 77) a 
tabulku nejpočetnějších národů Evropy na str. 78. 

M 

2 přílohy 

Matematika 

- počítejte příklady podle zadání (pracovní sešit: str. 4-6/cv. 1-8; str. 7/cv. 1,2; 
str. 9/cv. 10; učebnice: str. 23/ cv. 3,4,5,6,7) 

- připomeňte si také převádění jednotek a výpočet obsahu 
F 

 

Fyzika 

- při procházce se dívejte kolem sebe a zamýšlejte se nad pohybem, který 
pozorujete – pokoušejte se určit, o jaký typ pohybu se jedná 

- do sešitu uveďte k jednotlivým typům pohybu příklady 
- přečtěte si v učebnici str. 7 -  13 a zodpovězte otázky na str. 10/1,2,3,4 a 13/1 



 

 

 

 

ON  

1 příloha 

Výchova k občanství – vypracování pracovního listu podle učebnice.  

RJ Milí žáci, 
protože budeme nuceni pracovat odděleně, připravuji vám nabídku krátkých videí 
z youtube, kde si budete moct zopakovat nejen probranou látku, ale přiučit se i 
něčemu novému. 
Úkoly: 
Zkuste si číst první písmena a krátké věty v učebnici – s. 21 – 22 
V pracovním sešitě pokračujte v psaní prvních pěti písmen tak, jak jsme si pověděli 
ve škole. Postupně si v něm do podzimních prázdnin vyplňte všechna cvičení do s. 17 
(14/3 zatím ne). U psaní každého písmene nebo slova si také potichu říkejte, co to 
vlastně píšete. 
A zde jsou slíbené odkazy: 
https://www.youtube.com/watch?v=YPHliiUc7zg - azbuka a nová zvířátka 
https://www.youtube.com/watch?v=S39coaCkb2g&index=9&list=PL5jSgRFdwNwu
RoxnlqeTde-q8v-6ZNsUq – barvy a trocha počítání 
A zde je odkaz na výukové CD z něhož si můžete nacvičovat písničku Azbuka. 
Je to track 30. 
https://soundcloud.com/…ida 
Básničku „Ja uměju risováť“ najdete na track 26. 
Tak ať se vám to doma daří! :) 

D Dějepis 7. třída 
Přečíst v učebnici s. 24 – 28 – Velká Morava 
Zapsat do sešitu zelenou tabulku s. 24 
Vyplnit pracovní list a nalepit do sešitu – pracovní list mají žáci u sebe 
Další práci zadám přes Teams během příštího týdne, sledujte prosím zadání. 

https://www.youtube.com/watch?v=YPHliiUc7zg
https://www.youtube.com/watch?v=S39coaCkb2g&index=9&list=PL5jSgRFdwNwuRoxnlqeTde-q8v-6ZNsUq
https://www.youtube.com/watch?v=S39coaCkb2g&index=9&list=PL5jSgRFdwNwuRoxnlqeTde-q8v-6ZNsUq
https://soundcloud.com/dvorsky/sets/rustina-7-trida

