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Zadání práce 7.B 

Týden: 14.12.2020-18.12.2020 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

On-line hodiny – 15.12., 16.12., 17.12.  ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

Cíl –  Zájmena – skloňování vztažných zájmen ( do školního sešitu str. 31/3 do 15.12. ( kontrola při on-

line hodině ) 

Číslovky – druhy, pravopis 

Slovesa – mluvnické kategorie 

 

Sloh – popis pracovního postupu, líčení 

 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• V úterý 24.11. odpadá online hodina paní učitelky Násirové  

Unit 9    Solar system 

 Cíl - umět jednoduše popsat planety sluneční soustavy, 

       -vyjádřit české také ne    =     not...either 

                              ani...ani       =      neither...nor 

 

PS - nová slovíčka k lekci    +   věty 

Uč - str.20/1,2 přečíst 

              21/ 5,6,7,8 zapsat do sešitu na mluvnici + naučit 

PS - str.20/3 vymysli věty s těmito výrazy a napiš 

                  /4 napiš 1 nebo 2 slova, která takto vyslovujeme 

                   /5 napiš datum v Aj 

 

  Pokud se sejdeme ve škole 22.12., vše probereme, jinak si vše dovysvětlíme po 

Vánocích.Hezky si je užijte. 
 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS 
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__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, domluvili jsme se, že se ještě doučíte čísla  0 - 20, budete si je procvičovat a čísla  0 - 10 
se  

naučíte psát.  

K barvám si doplňte:  

                 fialová - violett 

                 hnědá - braun 

Naučte se všechny také psát. Opakujte písemně ještě pozdravy a názvy dnů. 

 Přeji vám hodně trpělivosti, 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: Bude dodáno do TEAMS 

 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Opakování – zlomky  učebnice str. 89 cv.4,  str.90 cv.6  

 

2. Shodnost geometrických útvarů  učebnice  str. 92  

str. 94 cv. 6, 7,  str. 95 cv. 10  

 

3. Věty o shodnosti trojúhelníků  učebnice str. 95  

str. 98 cv.4, 6  
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4. Opakování – věty o shodnosti trojúhelníků  

str. 100 cv. 8, 9,  str. 101 cv. 10  

Stručný slovníček česko-geometrický  str. 101  

 

On-line hodiny  14.12. pondělí  v 9h.  

                             15.12. úterý  v 10h.  

                             16.12. středa v 10h.  

                             17. 12. čtvrtek v 11h.        
 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

1.12 Skládání různoběžných sil 

Přečíst text v učebnici na stranách 46. – 47. Z těchto stránek udělat 

výpisky do sešitu. Vypracovat Otázku 1. a 2. na straně 47. Vše vyfotit a 

poslat do neděle 20. prosince na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line hodiny 

budou ve středu od 11:55 a v pátek od 8:55. 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS – hodiny dle rozvrhu  

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

Český stát za prvních Přemyslovců  (pondělí) 
Pracovní sešit pro 7. ročník – 11-12str.  

Utváření nových evropských států po rozpadu říše Franků  
Pracovní sešit pro 7. ročník – str. 13-14.  

 

Přes vánoční prázdniny – opakování str. 15-16.  
__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 
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• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS – hodiny dle rozvrhu  
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