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Zadání práce 7.B 

Týden: 12.4.2021-16.4.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

• On-line hodiny:  13.4, 15.4.,16.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

 

Cíl –   Odvozování slov pomocí předpon a přípon 

- Skládání slov 

 

Budeme psát diktát 

 

Literatura – J. London, Rozdělat oheň, str. 135, vypracovat ot. str.143/1,2,3,4,5  a poslat na 

mail vrestalova@chelcickeho.cz do 15.4. 

 

Do konce dubna budu chtít zpracovanou četbu 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Online hodiny: napsané na TEAMS 

• Zadání práce: 

 

Unit 19   New York 
Cíl: umět se orientovat v plánku města 
 
PS  str.75 - slovíčka + str. 66 - věty 
       str.40/ 1-4 
             41/5-8 
Uč.  str.40/1-4 
              41/5-7      

 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

__________________________________________________________________________________ 
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Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, dosud nemám od všech úkol zadaný minulý týden - PS str. 15 a 16. Pošlete co nejdříve. 

Uč. str.27, cv.6 Stejně jako mein, meine používáme zájmeno dein -tvůj, deine - tvoje. 

Text cvičení si přečtěte a přeložte. 

PS str.19, cv.6  Slovíčka z otázek už znáte. Věty se hodí do rozhovoru. Vypracujte podle zadání. 

PS str.19, cv.7  Větu přečtěte, vyberte ze tří nabídek tu správnou a podtrhněte. 

Větu si znovu přečtěte a přeložte. 

PS str.19, cv.8  Vypracujte podle zadání. 

Opakujte si slovíčka z PS str.25. 

Vypište si do školních sešitů protiklady česky a německy. 

     např.   rychlý   -    pomalý         schnell   -   langsam    

Také tyto protiklady procvičujte, ať se vám daří 

 

P.S: Nezapomeňte na DÚ z minulých týdnů  

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

• Zadání práce:  

Samostatnou práci najdete také v aplikaci Teams v zadáních, kde ji můžete také odevzdat. 

 

1. (10 minut) Přečti si úvodní text v učebnici na s. 34 

2. (5 minut) Napiš psací písmenka, který už znáš: PS 28/9 

3. (5 minut) Zkus i nová písmenka: PS  s. 29 nahoře 

4. (15 minut) Nacvič si psaní nových písmenek PS s. 30-31, cv. 4 

5. (10 minut) Zopakuj si a nauč se nová slovíčka: PS s. 34 dole 

Úvodní text a nová slovíčka si můžeš také poslechnout. Audio najdeš v zadáních v aplikaci 

Teams. 

PS = pracovní sešit 

 

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli formou odevzdání zadání aplikace 

Teams případně přes chat do čtvrtka do 12:00. 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

• Zadání práce: bude dodáno do TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 
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• On-line hodiny: pondělí  12.4.  v 9h  

úterý  13.4. v 10h  

středa  14.4. v 10h  

čtvrtek 15.4. v 11h 

1. Přímá úměrnost   str. 192, 193  

2. Nepřímá úměrnost   str. 193 – 197  

3. Opakování  str. 197, 198  

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

• Zadání práce: bude dodáno do TEAMS 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Online hodiny proběhnou dle rozvrhu  

• Zadání práce: 

1.online hodina 

• 7.A+B – Online test – plazi  

• 7.C – Ptáci (učebnice Přírodopis 7, od strany 23)  

2.online hodina  

• Ptáci  

Budeme čerpat z tohoto dokumentu: https://drive.google.com/file/d/1MyWFp_Ue20TBQajB1h56b-

anTPteBxEB/view?usp=sharing  

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Online hodiny Online vyučování dějepisu probíhá v čase vyučovacích hodin v aplikaci TEAMS. 

Hodiny proběhnou on-line formou v čase dle rozvrhu.  

• Zadání práce: 

Začátek husitské revoluce  
Konec éry Václava IV. přinesl řadu smutných událostí, které vyvrcholí upálením Mistra Jana Husa, 

pražskou defenestrací a první křížovou výpravou proti kacířským Čechům.  

Pracovní sešit: 50 – 51  
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Dějiny udatného českého národa díly 42, 43,44 

 

Husité a Zikmund Lucemburský, husitské války a porážka radikálních 

husitů  
Vítězství Husitů v bitvách v letech 1419 – 1420 vedl k odmítnutí Zikmunda Lucemburského jako 

českého krále. Dalších patnáct let se bude bojovat o další směřování husitského hnutí, které začne 

ohrožovat jeho vnitřní nejednotnost.  

Umírnění husité se nakonec domluví se Zikmundem a církví na kompromisním řešení.  

Pracovní sešit: 52 – 54 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Online hodiny proběhnou dle rozvrhu  

• Zadání práce: 

J a JV Asie 

 

1. Jak se nazývá poloostrov, kde se nachází Indie? 

 

2. Napiš 4 velká města ležící v Indii. 

 

3. Vyhledej letecké spojení mezi Indií a Evropou. 

 

4. Jaké jsou významná města v Indii? Uveď alespoň 2 

 

5. Pohoří Himálaj pokrývá státy …………………………………………………………………………………. 

 

6. Jak se nazývá významná nížina a které řeky jí protékají? 

 

7. Japonsko je ostrovní stát, který ostrov je největší a nejmenší? 

 

8. Kde je největší koncentrace obyvatel v Číně? 

 

9. Jaký vegetační pás pokrývá Indii a Japonsko? 

 

10. Nejrozšířenější náboženství jsou v Asii. ………………………………………………………….……………      
 

__________________________________________________________________________________ 
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Výchova k občanství, hudební výchova 

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Online hodiny proběhnou dle rozvrhu  

• Zadání práce: 

 

1. Vo: 
1) Opakování - základní lidské potřeby (primární, sekundární), konzumní společnost 

 
2. Hv: 

Projekty - B. Smetana (termín a pokyny v Teamu Vo) 
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