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Zadání práce 7.B 

Týden: 1.3.2021-5.3.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

On-line hodiny – 1.3., 2.3., 4.3. 5.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

 

Cíl –  Význam slova 

- Slova jednoznačná, mnohoznačná 
-  Synonyma, antonyma, homonyma 

 

Pracovní sešit 7. roč. -  str. 17 a 18 ( kontrola při on-line hodině ) 

 

 

Literatura  – E. Hudečková, Bratříček Golem, napsat stručný obsah - - poslat na mail 

vrestalova@chelcickeho.cz do 4.3. 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

 
 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS 

Unit 15     The Vikings 
Cíl: umět charakterizovat život a kulturní dědictví Vikingů, používat trpný rod ve vazbě  
It's used for.....ing 
 
PS - str.74 - slovíčka 
              67 - věty 

              32/ 1,2,3 
Uč - str.32/1  
 Opakování: trpný rod - It's made of...../ from.. 
                      minulý čas prostý  
Zůstává 9.- 14. lekce opakování. 
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_________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, ještě vyřešte hádanku v uč. str.22, cv.12 a řešení napište do školních sešitů. 

Uč. str.23,cv.13  Otázky a odpovědi napište také do škol. sešitů. 

Posledním úkolem E1 na str.24, cv.14 je Projekt Ich. Připravte si do škol. sešitů dokončené  

neúplné věty pod fotografií. Později je využijete k dalšímu zpracování. 

Uč. str.24  Přečtěte si Už umím. 

PS  str.14  Co už umíš-  shrnuje hlavní části učiva.   

Jednotlivé body čtěte, překládejte a opakujte. Nacvičte si také pravopis názvů v bodě 8 a 9. 

Příště se budeme věnovat Opakovacímu testu. 

Přeji vám, ať se daří. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS 

 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Početní výkony s racionálními čísly  

Řešení přikladů str. 147 – 150  

2. Opakování  

Řešení příkladů str. 150 – 151  

On-line hodiny    pondělí 1.3.  v 9h  
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                               úterý     2.3.  v 10h  

                               středa   3.3.  v 10h  

                              čtvrtek  4.3.  v 11h 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

1.19 Užití páky 

Učebnice strany 76. až 79. Samostatně si udělat výpisky z těchto stran. Nakreslit a popsat obrázek Obr. 

1.85 na straně 77. Práci vyfotíte a pošlete do 7. března na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny proběhnou dle rozvrhu  

 

 

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

Online vyučování dějepisu probíhá v čase vyučovacích hodin v aplikaci TEAMS. Hodiny proběhnou on-

line formou v čase dle rozvrhu.  

Český stát za posledních Přemyslovců  
Pracovní sešit str. 36-37.str.  

Tentokráte se podíváme na vládu nejvýznamnějších Přemyslovců s jejich úspěchy a neúspěchy. 

Přemysl Otakar II. a Václav II. byli velmi zajímavými panovníky, jejichž vláda přinesla Čechám 

mimořádný rozkvět.  

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Paryby, ryby– opakování/klasifikovaná samostatná práce  

2.online hodina  

• Úvod do obojživelníků – Přírodopis 7 (strana 14,15) 
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Zápasy o český trůn – nástup Lucemburků  
Zavražděním Václava III. bylo nutné v Čechách řešit otázku, kdo bude novým českým králem. Ale až 

na potřetí to vyšlo!  

Pracovní sešit str. 40 (kromě Karla IV.).  

Taky je třeba si  zopakovat vše, co o Přemyslovcích víme – prac. seš. str. 38 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS 
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