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Zadání práce 7.B 

Týden: 15.2.2021-19.2.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

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

On-line hodiny – 15.2., 16.2., 18.2., 19.2. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

Cíl –  Opakování pravopis ( psaní -i/-y, předpony s-, z-,souhláskové skupiny ) 

- Význam slova 
 

vypracovat str. 54/ 1-  poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 18.2.  

Literatura  – Opakování struktury literárního díla ( práce s texty v Literární výchově ) 

 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

Cíl: umět v kvízu ověřit znalosti základních údajů o V. Británii a Irsku 

 

Uč. - str.30/1 - kvíz 

               31/ 2 A - E procvičování mluvnice 

PS str.30/1-3 

            31/4-6  

 
 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

 

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 16. února 10:55, ve středu 17. února 

10:55 a v pátek 19. února 8:00. 
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Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 

Tento týden nás čeká opakování, dokončíme Unit 14 – REVISION (Cílem bude procvičení 

mluvnických jevů probraných v prvním pololetí.)      

V učebnici společně dokončíme UNIT 14.  

V pracovním sešitě společně dokončíme cvičení UNIT 14 a vypracujeme kontrolní test.    

Za domácí úkol (HW) si vytvořte druhou skupinu lístečků s nepravidelnými slovesy ve všech 

tvarech a s českým překladem: become, come, do, draw, drink, drive, eat, fall, fly, forget, give, 

go, hide, know, ride, ring, run, see, sing, speak, swim, tear, write, can. Úkol mi pošlete do 

středy 17. února. Opakujte slovíčka ke zkoušení z 8. 9. a 10. lekce a nepravidelná slovesa ve 

všech tvarech: break, bring, teach, think, buy, cut, put, hit, hurt, feel, find, get, hang, have, 

hold, say, keep, leave, lose, make, meet, read, sit, sleep, spell, spill, stick, sting, tell, 

undrestand, win, send, spend.   

 

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, opakujte si prosím slovíčka E1 ústně i písemně. 

Nyní se budeme věnovat dalším cvičením v učebnici i v pracovním sešitě. 

Uč. str.13,cv.9  Zkuste vyprávět podle dvou vzorových vět. 

     Das ist Ute.  Sie wohnt in Hamburg. 

     To je Ute.       Ona bydlí v Hamburku. 

 

Vysvětlení je v gramatice na str.21 dole. 

Tedy jméno můžeme nahradit osobním zájmenem: 

     Ute (sie)  ona 
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     Jan (er)   on 

 

Doplňte si do posledního zápisu v gramatice tvary: 

     ich mag - já mám rád, ráda 

     du magst - ty máš rád, ráda 

a celý třetí sloupeček - nové učivo. Naučte se také tuto část. 

 

PS str.12, cv.6  Gramatiku si procvičte podle zadání na těchto větách. 

PS str.13, cv.12 Přečtěte si neúplnou otázku, přeložte a podle obsahu doplňte  

správně tázací výraz. Řešení, tedy kontrolu, najdete v PS na str.14, bod 5. 

Přeji vám trpělivost a pohodu při práci. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 8. a 9. LEKCE 

1. Opakování 8. lekce na úvod hodiny (PS: L8/3, 7,  Uč. s. 22, 23 

2. Začátek 9. lekce (slovní zásoba, úvodní text (uč. cv. 1. -4.) 

3. Píšeme nová písmenka A, M, N, E a Ja (s videem, které následně najdete na vlákně v aplikaci 

Teams, abyste si je mohli znovu pustit). 

 

 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE  

  

1. (5 minut) Přečti si znovu text nahoře na str. 24. 

2. (5 minut) Učebnice str. 24. cv. 5. 

3. (20 minut) Procvič si písmenka (Pracovní sešit 19-21, cv. 4 (4.1-4.5)). 

4. (10 minut) Zopakuj si nová slovíčka a fráze. Napiš si je do slovníčku do sešitu.  

5. (5 minut) PRACOVNÍ SEŠIT – udělej cvičení 1 na str 13. 

6. (5 minut) V pracovním sešitě na straně 18 a na str. 13 doplň česká písmenka k těm ruským 

(cvičení s názvem „Doplníš na volný řádek odpovídající česká písmenka“) 
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Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli na email havlicek@chelcickeho.cz nebo je pošli přes 

chat aplikace TEAMS do čtvrtka do 12:00. 

 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

pondělí - on-line vyučování - otázky k textu, hledání v textu, procvičování slov příbuzných po 

L 

středa - zadaná práce - ve předmětu PSPP v Teams bude nahrána po on-line hodině 

 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Záporná desetinná čísla a zlomky                   str.141  

    Rozšiřování a krácení zlomků                           str. 143  

   Str. 141 cv.1,     str.142 cv.2,       str. 143 cv. 3, 4  

2. Záporné zlomky a desetinná čísla – převádění     str.143  

   Str. 143 cv.5     ( str.266 cv. 26, 27 )  

3. Racionální čísla                 str. 144  

    Str. 144 cv. 1  

4. Racionální čísla                 str. 145  

    Str. 145 cv. 2, 5        str. 146 cv.6  

On-line hodiny    pondělí  15.2.  v 9h  

                               úterý      16.2.  v 10h  

                               středa     17.2.  v 10h  

                               čtvrtek    18.2.  v 11h 

__________________________________________________________________________________ 
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Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  

 

1.18 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka 

Učebnice strany 72. až 74. Samostatně si udělat výpisky z těchto stran. Narýsovat a popsat obrázek 

1.81 a) na straně 72. Do sešitu vypracovat úkol 5. na straně 75. Práci vyfotíte a pošlete do 28. února 

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  

1.online hodina 

• Ryby, zástupci ryb – učebnice přírodopis 7 strana 9-13 

2.online hodina  

• Opakování paryby, ryby 

 

________________________________________________________________________ 

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.  

Vrcholný středověk v západní Evropě – úpadek císařské moci, vzestup 

významu papeže a Francie, gotická kultura v Evropě  
Pracovní sešit str. 33-35.str.  

My už víme, jaké státy se vytvořily v raném středověku v západní Evropě. Dnes se podíváme na 

bojeme mezi císařskou a papežskou mocí a vzestup středověké Francie, kde vzniká centralizovaná 

monarchie. Zároveň si naznačíme, jakou úlohu hrál v těchto otázkách český stát.  
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Vstup českého státu do vrcholného středověku – Čechy za vlády 

Přemysla Otakara I. a Václava I., počátky gotiky v Čechách  
Vývoj Českého státu jsme opustili na konci XII. století, kdy se zmítal v problémech, které mohly 

způsobit jeho rozdrolení a splynutí s ostatními drobnými feudálními státečky Svaté říše římské. Avšak 

pragmatická vláda Přemysla Otakara I. dokázala z této krize stát  díky souhře okolností skvěle vyvést a  

obtíže překonat. Nakonec z českého státu byl vybudován jeden z nejdůležitějších hráčů evropské 

politiky.  

Pracovní sešit str. 36.   

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: 

Severní Amerika – USA 
 

1. Jaký stát v USA je největší a jaký nejmenší? ……………………………………………………………….. 

 

2. Napiš státy USA, které nepřímo sousedí s USA. ………………………………………………………….. 

 

3. Kde se nachází oblasti s nejvyšší hustotou osídlení? …………………………………………………… 

 

4. S jakými zeměmi a oceány USA sousedí? ………………………………………..………………………….. 

 

5. Řeka Mississippi je 4. nejdelší řeka světa, kam ústí a v jakém státě končí? …………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Napiš 8 pojmů o USA. ………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Mezi jakými jezery se nachází slavné vodopády? ……………………………………………………….. 

 

8. Ve kterém státě se nachází nejvyšší vrchol USA? Uveď název a výšku. ……………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Kdo byl prvním prezidentem USA a kdo je jím dnes? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Napiš 6 zvířat, která žijí ve volné přírodě na území USA. 

mailto:zich@chelcickeho.cz
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: V MS TEAMS  

1) Kultura - dokončit 

2) Umění - funkce umění (dokončit)  

- info v Teamu Vo 
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