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Zadání práce 7.B 

Týden: 10.5.2021-14.5.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

• On-line hodiny: 10.5., 11.5., 13.5., 14.5.( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

Cíl –   Procvičování – věta jednočlenná, dvojčlenná 

- Větný ekvivalent a jeho druhy 
 

Literatura – teorie literatury – výrazové formy – poezie a práce s textem 

 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

Unit 22 - Revision 
Cíl: umět vyřešit otázky prověřující znalosti o anglicky mluvících zemích.. 
 
Uč  str.46/1-vědomostní test - obsah lekcí  15. -21. 
              47/2  - opakování mluvnice 
PS    str.46/1-2 
               47/3-4 
Procvičování slovíček a mluvnice lekcí 15. -21.  
 

 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 10:55, ve středu 10:55 a v pátek 8:00. 

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 

Tento týden začneme novou lekci UNIT 19 – AUSTRALIA (Cílem této lekce bude umět udat 

základní zeměpisné údaje o území Austrálie a porovnat životní podmínky původních obyvatel.)        

V učebnici si poslechneme, přečteme a přeložíme text  na str. 42/ cv. 1.  

V pracovním sešitě společně vypracujeme na str. 42/cv. 1, 2 a na str. 43/cv. 5, 6.     
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Za domácí úkol (HW) vypracujte v pracovním sešitě na str. 41/cv. 3 a na str. 43/cv. 4, 7.  Úkol 

mi posílejte na vanhaeren@chelcickeho.cz nebo na WhatsApp. Opakujte si všechna 

nepravidelná slovesa z tabulky v pracovním sešitě ve všech tvarech, slovní zásobu lekce 19. a 

nová slovíčka 20. lekce ke  zkoušení.  

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.   

Další informace k on-line výuce sledujte v aplikaci Teams.   

__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, soustřeďte se na procvičování zadaného učiva. 

PS str.17  Opakujte si všechna slovíčka. 

PS str.14  Čtěte a překládejte jednotlivé příklady. Soustřeďte se na bod 4, naučte se 

slovesné tvary se zájmeny: ich(já),   du(ty),   er(on),   sie(ona),   Sie(Vy) vykání. 

Učte se sloupečky, např.:    

     já bydlím 

     já se jmenuju 

     já pocházím 

     já hraju 

     já jsem 

     já mám rád(a)  atd... 

Bod 5   Zopakujte si tázací slova a naučte se všechny tázací věty. 

Ať se vám 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: 
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pondělí: on-line hodina odpadá, bude jen zadaná práce. 

Zašlete do středečního večera vypracované otázky z videa. 

https://www.youtube.com/watch?v=_NSoj8BeTH4  Otázky z dokumentu jsou na chatu PSPP jako 

vždy. 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

Konstrukce rovnoběžníka   str. 221 – 223  

Lichoběžníky   str. 223 – 225   

RÝSOVACÍ  POMŮCKY  ! ! !  

On-line hodiny   pondělí 10.5. v 9h  

                              úterý 11.5. v 10h  

                              středa  12.5. v 10h  

                              čtvrtek 13.5. v 11h 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  

Hydrostatický tlak 

Tento týden budeme probírat hydrostatický tlak. Podívejte se do učebnice na strany 110. až 112. Do 

sešitu si zapište, žlutý odstavec na straně 110. Zápis do sešitu si budeme dělat společně na hodině, úkol 

neposílejte. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 
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________________________________________________________________________ 

Dějepis 

 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

Pondělí 10.5.2021 

Pozdní středověk - shrnutí a opakování  

Pracovní sešit str. 60-61 (včetně Východní Evropa - dokončení úloh) 

 

 

Středa 12.5.2021 

Raný novověk  

• obecná charakteristika epochy 
• práce s textem - porozumění pojmů a schopnost vyhledávat v textu  

Pracovní sešit str. 62 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS  

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: V MS TEAMS  

 

  
 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Úvod do savců – základní znaky savců  

2.online hodina  

• Savci  
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