
Třída VII. B 

náplň studia do 20. 3. 2020 

Matematika 

Nepřímá úměrnost 
učebnice:  str. 29 až 53 – zopakovat i poměr a přímou úměrnost 
pracovní sešit:  vypracovat str. 161 až 163 – 2. díl 
   vypracovat str. 173 až 175 a str. 177 – 3. díl 

 

Fyzika 
Tlak 
učebnice:  str. 54 až 56 - pročíst 
webové stránky školy: (předměty – fyzika – 7. ročník – Deformační účinky síly) - udělat výpisky, 

vypočítat připravené příklady 
pracovní sešit:  doplnit cvičení str. 31/4  
úkol: na milimetrový papír obkreslit svoje chodidlo a vypočítat vlastní tlak  na 

podlahu (na jedno i na obě chodidla) 
Kapaliny 
učebnice:  str. 62 až 78 – zatím pročíst 
 

Dějepis 
Husitství 
učebnice:  str. 76 až 81 – zopakovat 
 
Doba 1437 až 1471 
učebnice:  str. 82 až 84 – pročíst (mimo turecké nebezpečí), výpisky jsou připraveny 
  

Jagellonská doba 
učebnice:  str. 85 až 86 – pročíst (důraz na Vladislavské zřízení zemské, Svatováclavská 
   smlouva, 2. defenestrace), výpisky jsou připraveny 
zopakovat od Přemyslovců (str. 51 až 74) i zajímavosti a obrázky 

Český jazyk 

- přečíst si v učebnici (nebo vyhledat informace na internetu, stručné shrnutí máte v tabulce, kterou 

jste si lepili do sešitu) – příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, 

přípustky, původce děje (str. 106-113) 

- možné procvičování na: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-prislovecne-urceni 

https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-urceni-prislovecneho-urceni-15/ 

- vyplnit soubor na internetových stránkách školy – příslovečné určení 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-prislovecne-urceni
https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-urceni-prislovecneho-urceni-15/


Ruský jazyk 

1. procvičování čtení textu – pracovní list o rodině 

2. uč. 44/10 procvičovat čtení textu + odpovědět na otázky pod textem 

3. PS 54/20, 55/22, 23 

Anglický jazyk 

 Udělat si zápis do sešitu z používání členů u názvů míst – prac. s. str. 77 

 Pomalu procvičovat v prac. s. na str. 34- 36 

 Trénujte např. i na webu: https://www.helpforenglish.cz/article/2006052901-articles-place-

names 

Německý jazyk 

Milé žákyně, milí žáci ze 7. ročníku 

V rámci samostudia druhého cizího jazyka vypracujte cvičný test PS/23-24, který mně oskenovaný 

můžete poslat ke kontrole. 

Dále pak začneme 3. Lekci-uč. Str. 34, PS slovíčka str. 33 

Učivo: 1) zopakujte si W-otázky-wer, wann, wo…. A s každou w-otázkou vytvořte otázku a k ní 

odpověď 

 2) nové učivo: Wann? Kdy? X Wie lange? Od kdy? X Bis wann? Do kdy? ZÁPIS DO SEŠITU 

  - na otázku Wann? Odpovídáme časový údaj, např. Am Montag  

     -lze odpovídat i hodinu, pak užijeme  spojeni 

     Um + časový údaj + Uhr ( např. um 5 Uhr-v 5 hodin) 

-  Na otázku Bis wann?-odpovídáme vazbou bis + hodiny, např .bis 5 Uhr 

- Na otázku Wie lange? –odpovídáme, jak dlouho něco trvá, časový úsek 

 -ve spojení s hodinami odpovídáme např. 2 Stunden 

-  Slovíčko Stunde,-n vyjadřuje trvání, slovíčko Uhr časový bod (popř. die Uhr jsou 

hodiny, hodinky) 

Váš úkol: napsat 10 různých otázek (česky) a k tomu přiřadit buď Stunde, nebo Uhr 

 Např. Kdy přijdeš?-  um 6 Uhr 

Uč.  34/2,3-ústně 

PS/ 26/ 1-3 

S pozdravem 

Lenka Filipiová, filipioval@zsnadvodovodem.cz -pište, ptejte se 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006052901-articles-place-names
https://www.helpforenglish.cz/article/2006052901-articles-place-names
mailto:filipioval@zsnadvodovodem.cz%20-pište


Přírodopis 

Medvědovité šelmy 
Ploutvonožci - najít informace o lachtanech a rypoušovi / nejsou zpracovaní v učeb. / 
Zajícovci 
Hlodavci 
Zadané řády zpracovat písemně a umět. 

 

Zeměpis 

1) procvičování – pracovní sešit Z7 str. 29, 31 a 33 

2) pročíst z učebnice kapitolu Přírodní podmínky Evropy (nová učebnice EVROPA!) str. 6 až 16 

3) opakování této kapitoly – uč. str. 17 – vypracovat písemně zezadu do sešitu 

 

 


