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Zadání práce 7.B 

Týden: 11.1.2021-15.1.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

• On-line hodiny – ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 

On-line hodiny – 11.1., 12.1., 14.1., 15.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

Cíl –  Slovesa – zvláštnosti slovesných tvarů 

- Slovesný rod činný a trpný  
- Příslovce – tvoření 
 

 

Literatura – Příběhy tisíce a jedné noci, O slepém Abdaláhovi ( čít. str. 83 ), vypracovat 88/1, 2, 3 

 ( kontrola při on-line hodině ) 

 

 

NAZAPOMEŃ   POSLAT    ČETBU !!!!!!! 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

Unit 11 - The British 
 
Cíl: umět objasnit původ a kulturní tradice obyvatel V .Británie 
 
PS - str-73/74 - slovíčka  
               66 - věty 
                25/5 
Ostatní uděláme online. 
 
Opakuji si 10. lekci - slovíčka, věty, mluvnici, cvičení v PS.    
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• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce:  

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 12. ledna 10:55, ve středu 13. ledna   

10:55 a v pátek 15. ledna 8:00.  

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 

Tento týden dokončíme Unit 9 – SOLAR SYSTEM a začneme novou lekci Unit 10 – HISTORY 

(Cílem bude umět používat neurčitá zájmena others / the others a fázová slovesa + ing tvar. 

Zápis nového učiva si společně zapíšeme a prostudujeme při výuce.      

V učebnici si přečteme a přeložíme text na str. 22/2,3. Text přibližuje význam studia historie a 

jednoduše nastiňuje podmínky vzniku prvních lidských civilizací.     

V pracovním sešitě dokončíme Unit 9 a společně vypracujeme Unit 10 na str. 22/2, 3, 4 a na 

str. 23/6.  

Za domácí úkol (HW) vypracujte v pracovním sešitě na str. 22/1, (úkol si zkontrolujeme ve 

středu) a na str. 22/7. (úkol si zkontrolujeme v pátek)   

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.   

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.  

__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, posílám vám úkoly na další týden. 

Minulý týden byl opakovací - pozdravy, dny, čísla, barvy. 

Zkusili jste v pracovním sešitě, docvičíme společně. 

Nyní přejdeme k dalšímu učivu. 

V uč. na str.17 začíná Okruh 1 - Ich heiβe, ich wohne...(ich haise, ich vóne). Přečtěte si kartičku  

s informací Co se naučíš. Začneme nejprve slovní zásobou. Ta je v PS na str.17. Slovíčka se naučíte 
postupně. 

Do slovníčku si napište 1. část i s výslovností a naučte se je ústně i písemně. 

heiβen (haisen) 

ich (ich) 

Ich heiβe (ich haise) 
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wohnen (vónen) 

ich wohne in ...(ich vóne in...) 

kommen (komen) 

der Vorname (der fornáme) 

der Familienname (der familien náme) 

die Adresse (dý adrese) 

die Straβe (dý štráse) 

der Ort (der ort) 

die Postleitzahl (PLZ)  (dý post lait cál)  (pé el cet) 

die Handynummer (dý handy nu m) 

die E-Mail - Adresse (dý í meil adrese) 

Přeji vám hodně trpělivosti. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

Společná práce v online hodině 11. 1. 2021 

1. Dokončení 4. lekce (str. 13). Slovní zásoba, umístění ve třídě, Kdo co dělá. 

2. Poslechová cvičení k 4. lekci (cvičení 24, 25, 26) 

3. Vysvětlení samostatné práce na středu 

4. Pololetní opakování gramatiky (online cvičení) 

 

Samostatná práce na doma NA STŘEDU 13. 1. 2021: 

1. Podívej se do učebnice na str.14. Podívej se na tří obrázky nahoře. Poslechni si k nim tuto píseň. 

(odkaz je zde: https://chelcickeho-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/havlicek_chelcickeho_cz/EbOpDmyKqNlJgAtu32BLmYMBo8Y

EIRBOkR8QzKvK38mM6g?e=96iunJ ).  

a. Napiš dvě věty v češtině, o čem jsi pochopil, že píseň je.  

b. Podle písně zkus napsat, co je to чемодан - 

c. Co je to диван - 

d. Co je to слон – 
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2. Poslechni si píseň k obrázku uprostřed стр. 14-odkaz na píseň je zde: https://chelcickeho-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/havlicek_chelcickeho_cz/EfxXc36-

LFxHq7D7CuMVr8EBXeGBXk3qiMGfXefhFavugw?e=Tae1Iw  

 

3. Co dělají děti na obrázku uprostřed? (urči správnou odpověď) 

a. Танцуют 

b. Рисуют 

c. Читают 

 

4. Na str. 14 popiš všechny věci, které vidíš na obrázku. Nezapomeň u každé napsat, jakou má 

barvu. Když si nebudeš vědět rady, můžeš se podívat do slovníku, např. 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/cesky_rusky  

  

 

 

 

Samostatnou práci pošlete nafocenou na email havlicek@chelcickeho.cz NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKA 14. 1. 2021 

DO 12:00. Pokud práci nemůžete z jakéhokoliv důvodu odevzdat, prosím Vaše rodiče, aby mě kontaktovali. 

 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

pondělí on-line výuka 

středa zadaná práce na Teams. Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, jejich aplikace - 

materiály na Teams 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Konstrukce trojúhelníků 

Vypracovat do sešitu  str.105 cv.2 d,  str. 111 cv. 10 b,  str. 112 cv. 17 a  

2. Opakování – konstrukce trojúhelníků  

Vypracovat do sešitu  str.114 cv. 7, 8, 9 a, b, c  

3. Čísla kladná a záporná  str. 116  

Prostudovat a pokusit se řešit str. 119 cv.4, 6  

4. Čísla navzájem opačná  str. 119  

Prostudovat a pokusit se řešit  str. 120 cv.5, 6, 7  

       On-line hodiny :    pondělí  11.1.  v 9h  

                                        úterý  12.1.  v 10h     

https://chelcickeho-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/havlicek_chelcickeho_cz/EfxXc36-LFxHq7D7CuMVr8EBXeGBXk3qiMGfXefhFavugw?e=Tae1Iw
https://chelcickeho-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/havlicek_chelcickeho_cz/EfxXc36-LFxHq7D7CuMVr8EBXeGBXk3qiMGfXefhFavugw?e=Tae1Iw
https://chelcickeho-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/havlicek_chelcickeho_cz/EfxXc36-LFxHq7D7CuMVr8EBXeGBXk3qiMGfXefhFavugw?e=Tae1Iw
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                                        středa  13.1. v 10h  

                                        čtvrtek  14.1. v 11h 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  

1.14 Rovnovážná poloha tělesa 

Přečíst text v učebnici na stranách 52. – 53. Z těchto stránek udělat 

výpisky do sešitu. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny proběhnou dle rozvrhu  

 

•  Milí sedmáci,  

Jelikož se blížíme ke konci prvního pololetí, je potřeba pomalu uzavřít klasifikaci. K tomu si 

napíšeme naši druhou online hodinu v týdnu test – již jsme si říkali na hodině, že bude 

z následujícího: členovci – pavoukovci, korýši, klíšťata, vzdušnicovci – stonožky, mnohonožky. 

Test si napíšeme v čase online hodiny a bude ve formě FORMS.  

• První online hodinu se pustíme do nové látky a tou je hmyz. Pokusíme se vybrat nejdůležitější 

skupiny, které se nacházejí v naší blízkosti.  

 

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

Online vyučování  dějepisu probíhá v čase vyučovacích hodin v aplikaci TEAMS.  
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Svět islámu v 10. – 15. století  
17 – 19 str. 

Románská kultura a umění  
Str. 22  

 

Opakovací úkoly – str. 20  

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: bude dodáno do TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce:  

1) Dokončit pracovní list Komunikace (v Teamu Vo)  
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