
7.A – středa 14. 10. 2020

1. HODINA – Matematika
• Pracovní sešit 6. ročník 3. díl: 

◦ str. 233/ 1, 2
• Pracovní sešit 7. ročník 1. díl: 

◦ str. 28/ B13
◦ 42/ 1e) + vyplnit tabulku nahoře na straně    

2. HODINA – Hudební výchova

3. HODINA – Český jazyk
• Pracujte s textem (větami), vše zapište do mluvnického sešitu:

K tetičce jezdí naše rodina nejraději.
Zapiš si za uši že všechny rady které ti dávám se ti v životě budou několikrát hodit.
Měli bychom si pospíšit, už takhle máme velké zpoždění.
Je důležité věnovat se cizím jazykům, zejména angličtině.
Bylo škaredě, a tak jsme ani nechtěli jet na výlet.

1) Do druhé věty doplňte interpunkci

2) U vypsaných slov určete mluvnické kategorie:
tetičce, měli bychom, zpoždění, cizím 

3) Vypište z     textu všechna zájmena a určete jejich druh (pokud se opakují, vypište a určete je jen   
jednou):

4) Najděte v     textu číslovku a zařaďte ji do políčka k     příslušnému druhu. Potom od ní vytvořte   
zbývající:

základní řadová druhová násobná

5) Určete slovní druh uvedených slov z     textu (nadepsáním příslušné číslice)  :

k   •   nejraději   •   zapiš   •   za   •   že   •   které   •   budou   •   takhle  •   velké  •   je  •   zejména
•   ani

6) Ke slovu   rodina   napište tři slova příbuzná  :

7) Vysvětlete, co znamená fráze „zapsat si za uši“:



4. HODINA – Fyzika
• Vypočítejte příklady na rychlost a pošlete je na mail maximálně do konce týdne: 

jiri.rossi@zsarmenska.cz
1.) Jakou dráhu urazí letadlo letící rychlostí 800 km/h za 5 hodin?
2.) Auto ujelo 300 km za 3 hodiny. Jakou průměrnou rychlostí jelo?

Šnek urazil 10 metrů průměrnou rychlostí 0,02 m/s. Jak dlouho mu cesta trvala?

5. HODINA – Dějepis
• Najdi si na internetu v seriálu slavné dny video: „Den, kdy Caesar překročil 

Rubikon“ 
• Podívej se na něj a do sešitu popiš stručně (kolem 10 vět) obsah tohoto dokumentu

7. HODINA – Tělesná výchova
• Bez zadání

8. HODINA – Kolektivní a vodní sporty
• Bez zadání

mailto:jiri.rossi@zsarmenska.cz
https://www.slavne-dny.cz/episode/10004658/den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden
https://www.slavne-dny.cz/episode/10004658/den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden

