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Předmět Učivo Písemka Poznámka 

 
ČESKÝ JAZYK 

T28 
 

Pravopis 
 

 
 

Do konce tohoto týdne splnit: 
Umimeto: Domácí úkoly pro mimořádný 
týden (16. -20. 3.) pokud se někomu nedaří 
přihlásit, nebo nemá účet, napíše kolegyni 
Mgr. Maláskové. 
Heslo třídy: 7_7 
Název třídy: 7. třída ZŠ Deblín 
 
Do konce měsíce splnit: 
Další čtenářský deník (ČD) budete 
odevzdávat elektronicky, a to do 31. 3. 
Přepište ho do wordu, či LibreOfficu, nechte 
všechny náležitosti, které musí v ČD být. A 
pošlete ho do konce měsíce na můj e-mail: 
hortova.zsdeblin@gmail.com 
Jelikož jsem Vám je nestihla vrátit, píšu 
krátkou osnovu sem: 

1. Autor knihy, název knihy 
2. popř. překladatel 
3. vydavatel 
4. ilustrátor 
5. charakteristika hlavní postavy a její 

jméno 
6. stručný obsah 
7. vaše hodnocení knihy, popř. obrázek 

Děkuji Všem za spolupráci a těším se na 
brzké shledání 

ANGLICKÝ JAZYK 
T28 

Adjectives 
Comparative and Superlative 

Great Britain 
- po návratu do školy 

Připomeňte si téma a zaměřte se na výjimky, 
které jsme spolu nestihli: 

mailto:hortova.zsdeblin@gmail.com


https://www.helpforenglish.cz/article/20060
80103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglic

tine 
a online si to procvičte: 

https://www.helpforenglish.cz/article/20060
90801-stupnovani-pridavnych-jmen 

(v článku není, že máte před 3. stupeň - 
superlative - dávat člen THE, ale ve cvičení 

je:-), tak na něj nezapomínejte) 

NĚMECKÝ JAZYK 
T28 

Einheit2, Wiederholung      Můžeš pracovat i s tímto: 
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak 

1.      Prohlédni si prosím Tvoje slunce, deine 
Sonne, dozvím se z něj o Tobě, kde 
bydlíš, kolik ti je let, co máš nebo nemáš 
rád? Klidně doplňuj, až se vrátíme do 
školy, budeme spolu hodnotit. 

2.      Zopakuj si všechna slovíčka z lekce 2. 

3..      Do sešitu přelož z U s. 31 cv. 17 

4.      Prohlédni a pročti si prosím v U s. 33. 
Taky Tě baví ten Witz von Max? 

6.      Procvičovací list mi prosím  pošli do 
čtvrtku 19.03. na 
walsbergerova.zsdeblin@gmail.com 

7.      Bis bald! M.W. 

MATEMATIKA 
T28 

Desetinná čísla - opakování 
Poměr - seznámení s učivem 

 Školní sešit: 
Do sešitu si přepište/vytiskněte zápis - 
příloha “Poměr” 
  
Pracovní sešit: 

- str. 50 - 51, zkuste vypracovat co 
nejvíce cvičení z těchto stran kromě 
obou cvičení č. 5. 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen
https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak


- potom si otevřete v příloze správné 
výsledky, porovnejte s vašemi 
výpočty 

Umimeto.org - heslo třídy JJ7M 
- vypracujte všechna cvičení 
- na základě splnění těchto cvičení 

budou žáci hodnoceni 

PŘÍRODOPIS 
T28 

Ptáci - zástupci  Prosím o: 
● nastudování kapitoly ,,Mokřadní 

ptáci” v učebnici na str. 42 - 43 + 
zápis do sešitu 

● nastudování související kapitoly 
,,Společenství mokřadů” v učebnici 
na str. 116 - 117 + zápis do sešitu 

! Doporučuji vyhledat si obrázky zástupců i 
na internetu nebo v jiných knihách. 
+ Dále doporučuji jako podporu studia 
stránky Českého rozhlasu 
https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci 
Tip! Využijte ,,volného” času v tomto 
předjarním období a zkuste vyrazit s 
dalekohledem a třeba i staženou aplikací v 
mobilním telefonu na rozeznávání hlasů 
ptáků do přírody ;-) 

DĚJEPIS 
T28 

Přemyslovci Raný středověk 
Anglie, Francie, Byzanc, Arabové, 

Křížové výpravy, Vikingové, Slované 
- po návratu do školy 

Vyberte si některou z těchto osobností: 

kníže Bořivoj 

svatá Ludmila 

Drahomíra ze Stodor 

svatý Václav 

Boleslav I. “Ukrutný” 

a napište o ní/něm referát o nejméně 30 
větách. Referát zašlete do 29. 3. 2020 na můj 
školní mail (máte na to dva týdny). Kromě 

https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci


informací o dané osobnosti napište, co si o 
ní/něm myslíte vy a jestli byste na jejím/jeho 

místě udělali něco jinak. Přidejte i zdroje 
(internetovou adresu, ne jen název zdroje a u 

knih kromě názvu i autora). Referáty se 
budu hodnotit známkou, pište je vlastními 

slovy (češtinu hodnotit nebudu, pokud 
budou věty dávat smysl, nesnažte se 

napodobovat nějaký odborný styl, pište 
opravdu podle sebe) a ať vás ani nenapadne 
je kopírovat. V případě dotazů mi pište na 

školní mail. 

ZEMĚPIS 
T28 

Asie - fyzickogeografická mapa  Práce podle přílohy: Asie - geografická 
poloha 

FYZIKA 
T28 

V učebnici si přečti kapitoly na straně 84 
až 88. Z kapitoly Základy meteorologie si 
do sešitu vypiš zápis (modrý odstavec na 

str. 88 + další zajímavosti z textu) 

 Pomocí internetu se pokus zodpovězet 
otázky 86/1,2 a 88/1,3 (máš na to 14 dní) 

OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

TP28 

Globální ekologické problémy - poster 
platí pro celý měsíc březen 

 Bližší informace v příloze - OV POSTER 
 

Jiná sdělení 
T28 

Děkuji všem rodičům a žákům kteří spolupracují a již mi od dětí přišla mailová adresa a prosím ještě ty, od kterých kontaktní                      
mail nemám, ať mi ho pošlou! Děkuji 

 
 


