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Zadání práce 7.B 

Týden: 15.3.2021-19.3.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

Český jazyk 

 

On-line hodiny – 15.3., 16.3., 18.3. 19.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

 

Cíl –   Synonyma, antonyma, homonyma  

- Odborné názvy 
- Opakování – význam slova 

 

Při on-line hodině zkusíme diktát 
 

Sloh – umělecký popis 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

 
 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

Unit 16     Canada 
 
Cíl: umět udat základní zeměpisné údaje o území Kanady, porovnat životní podmínky 
původních obyvatel 
 
PS   str.74/75 - slovíčka  
                    68 - věty  
                    - 34/1-3 
                   35/4-8 
Uč     str.34/1-čtení a překlad textu 
                35/2-4 
Opakování 15.l. - slovíčka, věty.  
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• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, nyní přejdeme k drhému okruhu. 

E2 - Meine Familie - začneme opět slovní zásobou. 

PS str.25  Napište a naučte se ústně i písemně výrazy od die Familie po rechts. 

Doplňte si výslovnost: 

     die Familie (dý familie - přízvuk na slabiku mi) 

     der Bruder (der brú d)            die Katze (dý kace) 

     der Vater (der fá t)                  der Freund (der froind) 

     die Mutter (dý mu t)                die Freundin (dý froindyn) 

Pomůcka: Všechny osoby r.m. v češtině mají stejný rod i v němčině. 

                 Všechny osoby r.ž. v češtině mají stejný rod i v němčině. 

Uč.  str.25  Přečtěte si Co se naučíš, všechny bubliny a přeložte. 

Wuf (vuf) a Mitzi (mici) jsou jména. 

Uč. str.26  Gramatika  Opište si do sešitů a naučte se. 

Vysvětlím:    der Vater - mein Vater  (ten otec - můj otec) 

                    die Mutter - meine Mutter (ta matka - moje matka) 

Uč. str.26, cv.2  Vypracujte podle zadání. 

Ať se vám daří. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  
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__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: bude dodáno do TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 9. LEKCE (pondělí) 

1. Opakování 9. a 10. lekce 

2. Lekce 10: slovíčka, procvičování čtení 

3. Lekce 10: opakování a procvičování psaní (psací písmenka): Б, Д, З, И, Е 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

PRACUJEME S PS (=pracovním sešitem): 

  

1. (10 minuty) Co je to za písmenka? (přepiš a doplň tabulku do sešitu):  

Tiskací azbuka Psací azbuka česky Tiskací azbuka Psací azbuka česky 

Б   з   

Д   е   

З   и   

И   д   

Е   б   

 

2. (10 minut) Zopakuj si všechna slovíčka i nové fráze v PS na s. 28 

3. (5 minut) Vylušti slova (PS: 24/1) 

4. (5 minut) Přiřaď správně obrázky k písmenkům (v kterých slovech můžeš písmenka najít?). 

Cvičení v PS 24/2. 

5. (15 minut) Podívej se ještě jednou na nácviková videa k písmenkům Б, Д, З, И, Е. Během 

každého videa psaní písmenek procvičuj do sešitu. Zkoušej si zejména ty, které jsou pro tebe 

těžká. 

a. Б: https://youtu.be/hvhAG1WuBkU  

b. Д: https://youtu.be/qWVBExosyx4  

c. З: https://youtu.be/fkhjBjNNKM0  

d. И: https://youtu.be/fW3cPlzjAFI  

e. Е: https://youtu.be/wtxDIx4N3i0  

 

 

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli na email havlicek@chelcickeho.cz 

nebo je pošli přes chat aplikace TEAMS do tohoto čtvrtka do 12:00. 
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__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  

1.20 Kladky 

Učebnice strana 82. až 85. Do sešitu narýsovat obrázek 1.96 b) Pevná kladka jako rovnoramenná 

páka. Výpisky si budeme dělat společně na hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

 

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

1. Středově souměrné útvary  

Řešení příkladů   str. 158 – 161  

     2. Opakování – souměrné útvary  

          Řešení příkladů  str. 172 – 176   

3. Určování poměru  

Řešení příkladů  str. 177 – 180   

 

4. Zvětšování a zmenšování čísla v daném poměru   

Řešení příkladů  str. 181 – 182  

On-line hodiny  pondělí 15.3. v 9h  

                             úterý  16.3. v 10h  

                            středa 17.3. v 10h  

                            čtvrtek 18.3. v 11h 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Obojživelníci – klasifikovaná samostatná práce 

2.online hodina  

• Plazi – úvod do nové skupiny živočichů 
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• 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.  

Karel IV. 
Proč právě Karel získal přízvisko otec vlasti a před nedávným časem titul největší Čech? 

Charakteristika osobnosti a vlády Karla IV..   

Země Koruny české za Jana Lucemburského a Karla IV., jejich územní vývoj a jejich postavení v rámci 

Svaté říše římské.  

Morová epidemie v Evropě a v Čechách.  

Pracovní sešit str. 41 a 43 dole.  42.  

 

Gotická Praha  
Rozvoj města od 13. do 15. století  

Pracovní sešit Str. 48  

DU – Víkendová vycházka - vyhledej a vyfoť 3 gotické památky z Prahy. Pozor na novogotické / 

pseudogotické napodobeniny (Sv. Prokop na Žižkově, kostel sv. Ludmily na náměstí Míru.)  

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: 

Asie 

 
1. Jaké podnebí převládá v JV Asii? …………………………………………………………………….. 

 

2. Jak vzniklo největší pohoří světa? ………………………………………………………………….. 

 

3. Kolikrát se ČR vejde rozlohou do Číny? ………………………………………………………….. 

 

4. Uveď sibiřské veletoky. ………………………………………………………………………………….. 
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5. Jak se nazývá největší poloostrov světa a jaké na něm leží státy?  

 

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

6. Himálaje zasahují do několika států: 

 

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

7. Jak se nazývá rozlehlý záliv u Indie, kam Indové sypají nastřádaný odpad?  

 

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

8. Jaké řeky tvoří nížinu v podhůří Himálají? ……………………………………………………… 

9. Uveď název pouště, která tvoří části jednotlivých států a nachází se v blízkosti 

hranic Číny a Mongolska. …………………….... 

10. Nejhlubší místo světa se nachází v Oceánii na 140° v. d. u ostrova Ulithi. 

 

……………………………………………………………. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: V MS TEAMS  
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