
ČESKÝ JAZYK 

Od 11.3. do 17.3. 

Středa 11.3. 

1. Do sešitu si napiš nadpis dalšího učiva „Popis osoby a charakteristika“ 

2. Zamysli se a napiš si do sešitu, jak postupuješ, když třeba mamince popisuješ nového 

spolužáka 

3. Do sešitu popiš dospělého člena tvojí rodiny (jméno, věk, výška, hlava, vlasy, obličej, oči, rty, 

nos, uši, tváře, postava, chůze, řeč, pohyby, zvláštní znamení – tetování, pihy, jizvy atd.) 

Čtvrtek 12.3. 

1. Učebnice s. 165 přečti si pozorně žlutou tabulku a zapiš si do sešitu následující: 

Charakteristika 

a) Temperament – chování, řeč 

b) Vztah k práci – pilný, líný, nezodpovědný atd. 

c) Vztah k lidem – přátelský, domýšlivý, vstřícný, milý atd. 

d) Zájmy a schopnosti 

e) Další vlastnosti – samostatný, cílevědomý, ješitný, nedůvěřivý atd. 

Charakteristika přímá – vlastnosti osoby vyjmenuji přímo (např. Petr je lakomý. Mirka je pečlivá.) 

Charakteristika nepřímá -  uvádíme příklady jednání, ze kterých vlastnosti nepřímo vyplývají (např. 

Babička nikdy neseděla s rukama v klíně, vždy se chopila nějaké práce=pilná; Každému do očí řekl, co 

si o něm myslí= upřímný) 

 

2. Učebnice s. 164 Kamarádky – přečti 

3. Učebnice s. 165/3b, d (do sešitu) 

Pátek 13.3. 

1. Učebnice s. 165/ Moje spolužačka – přečti 

2. Učebnice s. 166/4a  

Pondělí 16.3. 

1. Učebnice s. 167/7,8 do sešitu 

2. Do sešitu si napiš a doplň následující přirovnání: 

_________ jako osel 

Bystrý jako__________ 

Rychlý jako_________ 

Vysoký jako_________ 

Mazaný jako_________ 

Líný jako___________ 

Krásná jako_________ 



Pilný jako_________ 

3. Do sešitu si napiš a doplň vlastnosti s opačným významem (např. bázlivý – statečný): 

Pravdomluvný, smutný, nešikovný, opatrný, lakomý 

 

4. Napiš tři vlastnosti, které na svém kamarádovi obdivuješ a tři vlastnosti, které na kamarádovi 

nemáš rád. 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Týden od 11. 3. do 17. 3. – 4 vyučovací hodiny 

 

1. hodina – Pracovní sešit – dopočítat všechny příklady na straně 41 

2. hodina – Pracovní sešit – dopočítat všechny příklady na straně 42 

3. hodina – Pracovní sešit – dopočítat všechny příklady na straně 43 

4. hodina – Pracovní sešit – dopočítat všechny příklady na straně 44 a 45/35, 36 

+ Do sešitu vypočítej: 

Poměr  

1) Daný poměr vyjádři co nejmenšími přirozenými čísly: 

a) 15 : 25 = 

b) 0,6 : 4 

c) 0,4 : 0,16 

d) 
1

4
 : 
1

5
 

e) 36 : 40 

f) 3 000 : 700 

g) 2 : 5 000 

h) 
1

3
 : 2 

 

2) Urči poměr první hodnoty ke druhé v základním tvaru: 

a) 200 g : 1 kg = 

b) 1 h : 20 min = 

c) 1 km : 5 m = 

d) 1 dm2 : 1 cm2 = 

 

 



7.AB Rj 

Středa 11.3. 

- trénovat článek na str. 34 

- pracovní sešit str.37 – písmeno Ч (č), str. 38 – písmeno  ы 

- pracovní sešit str. 38 cv. 5, 6, 7 

- pracovní sešit str. 39 cv. 8, 9 

 

Pátek 13.3. 

- do slovníčku opsat: 

Сколько тебе лет? [skol´ko tibje ljet] Kolik ti je let? 

Мне 1 год     Je mi 1 rok. 

Ему 2,3,4 года.     Jemu jsou 2,3,4 roky 

Ей 5-... лет.     Jí je 5-… let. 

- pracovní sešit str. 39 cv. 10 (pozor pokračuje i na str. 40) 

- psací azbukou přepsat do školního sešitu článek z učebnice ze str. 40  

- do školního sešitu přepsat příklady a vypočítat (výsledek slovy a psací azbukou): 

Vypočítej příklady (výsledek napiš slovy psací azbukou) 

один + три =  ________________________ 

девять - шесть = ________________________ 

пять - один =  ________________________ 

семь +два =  ________________________ 

восемь - четыре = ________________________ 

семь + три =  ________________________ 

десят - четыре = ________________________ 

восемь - три =  ________________________ 

пять - четыре =  ________________________ 

два + семь =  ________________________ 

три + пять =  ________________________ 

один + шесть =  ________________________ 

девять - шесть =  ________________________ 

шесть + четыре = ________________________ 



ZEMĚPIS  

Týden 11. 3. až 17. 3. – zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a 

nalepit), v učebnici přečíst strana 34 a 37. 

 

ZÁPADNÍ EVROPA 

Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Velká Británie, Irsko 

 

BENELUX – společné označení pro Belgii, Nizozemsko a Lucembursko 

Belgie – Brusel 

EU – ano, euro – ano, jazyky – nizozemština, francouzština, němčina 

Stát dvou národů: Valonů a Vlámů (národnostní problémy) 

Brusel – významné sídlo mezinárodních organizací (EU, NATO) 

Povrch převážně nížinatý, pohoří Ardeny 

Na těžbu uhlí a železné rudy navazuje hutnictví a strojírenství 

Antverpy – nejvýznamnější přístav 

Tradiční – broušení diamantů 

- výroba krajek 

- výroba čokolády 

 

Nizozemsko – Amsterdam 

EU – ano, euro – ano, jazyk – nizozemština 

Nížinatý stát, části území pod úrovní hladiny oceánu – vznikly vysoušením 

mořských zálivů -  poldry, chráněno hrázemi 

Vysoce rozvinuté zemědělství – pěstování květin, chov hovězího dobytka 

Těžba plynu v Severním moři, výroba elektroniky Philips 

Rotterdam – přístav při ústí Rýna 

Naarden – pochován Jan Ámos Komenský 

Tradiční – oranžová barva 

 – budování hrází 

- tulipány 

- větrné mlýny 

- výroba sýrů 

 

 

 

 



 

Lucembursko – Lucemburk 

EU – ano, euro – ano, jazyky – lucemburština, francouzština, němčina 

Malý stát, příznivá poloha, vysoká životní úroveň. 

Významné finanční centrum – banky. 

Z Lucemburska pocházel významný středověký panovnický rod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francie – Paříž 

EU – ano, euro – ano, jazyk – francouzština, 

Má rozmanité přírodní podmínky - úrodné nížiny 

 - vysoká pohoří 

 - dlouhé pobřeží 

Významný cestovní ruch. 

Hospodářsky velmi vyspělá země. 

Francie je známá výrobou dopravních prostředků:  

- automobily - Peugeot 

 - Citroën 

 - Renault 

- vlakové soupravy - TGV 

- letadla - Airbus 

- kosmetika, oděvy, potraviny, víno, … 

Nejvýznamnější přístavy: Marseille, Le Havre 

 



7.A Aj 

Středa 11.3 

- procvičovat na quizletu kapitolu 4A, 4B – udělat část Learn a Test 

 

Čtvrtek 12.3. 

- zapsat si do slovníčku slovíčka z Quizletu kapitola 4C 

- WB str. 38 cv.2 

- WB str. 39 cv. 5 

 

Pondělí 16.3. 

 - přečti si a nauč se následující gramatiku: 

Everybody se používá ve významu všichni. 

 Everybody came to school. – Všichni přišli do školy. 

Everything se používá ve významu všechno. 

 I ate everything. – Všechno jsem snědl. 

Somebody se používá ve významu někdo v kladné oznamovací větě. 

 Somebody stole my mobile phone. – Někdo mi ukradl mobil. 

Something se používá ve významu něco v kladné oznamovací větě. 

 I need to buy something. – Potřebuji něco koupit. 

Anybody se používá ve významu někdo (v otázce) nebo nikdo (v záporné větě). 

 Did you see anybody? – Viděl jsi někoho? 

 I didn’t see anybody – Nikoho jsem neviděl. 

Anything se používá ve významu něco (v otázce) nebo nic (v záporné větě). 

 Did you buy anything? – Koupil jsi něco? 

 I didn’t buy anything – Nic jsem nekoupil. 

Nobody se používá ve významu nikdo (!!!! sloveso v aj je ale v kladném tvaru) 

 I saw nobody – Nikoho jsem neviděl.  

!!!! nelze říct I didn’t see nobody, ale I didn’t see anybody (viz výše) 

Nothing se používá ve významu nic (!!!! sloveso v aj je ale v kladném tvaru) 

 I saw nothing.  – Nic jsem neviděl.  

!!! nelze říct I didn’t see nothing, ale I didn’t see anything. (viz výše) 

- WB str. 38 cv. 3, 4,  učebnice str. 49 cv. 4b 



DĚJEPIS 

Středa 11. března – učebnice strana 65 – 70 – kapitoly a podkapitoly - zemědělci, obdělávání půdy, 

setí a sklizeň, kolonizace, uspořádání domů, zařízení domu, zakládání měst, vzhled středověkých 

měst, život na hradech, zábava šlechty, rytíři, život u královského dvora, středověký jídelníček – 

přečíst, udělat výpisky do sešitu 

Pondělí 16. března – učebnice strana 61 - 63 – přečíst kapitolu Václav IV., strana 64 – vypracovat 

úkoly 



FYZIKA 

13.3. 2020 

Str. 67-68 Povrchové napětí 

Přečíst a napsat zápis poslední dva řádky v modrém rámečku 

Můžete si vyzkoušet pokus str. 67 jsou tam dva před nimi je vždy kádinka a na straně 68 je třetí pokus 

Po kápnutí saponátu např. jaru to funguje vždy jen jednou. Pokud to budete chtít vyzkoušet víckrát 

musíte misku nebo talíř vždy umýt od jaru. 

 

17.3.2020 

Uč. Str. 69-70 Závislost hustoty kapaliny na teplotě 

pročíst článek,zapsat zápis str.70 modrý rámeček 

Opět si můžeš vyzkoušet pokus první a druhý 

Ten ve kterém se ohřívá voda ve zkumavce samozřejmě ne. 

 



Německý jazyk, zadané úkoly pro samostudium od 11. 3. do 17. 3. 

2020 
Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu na: 

 www. skolasnadhledem.cz kód 502 034 – 502 042 a PS str. 43 

11. 3. - ST _  

Vypracuj PS str. 37 - 38 

Uč. Str. 41 

 

13. 3. - PÁ  

Vypracuj  PS str. 39 - 40 

Uč. str. 42 zapiš si do sešitu ROZKAZ !; STR.42 CV. 19,20 

 

18. 3. – ST   

Vypracuj PS 41 – 42, WIEDERHOLUNGSTEST 3 

Uč. Str. 46 

 

 


