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Zadání práce 7.B 

Týden: 2.11.2020-6.11.2020 
Třídnická hodina: Pondělí 8:00 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

2.11. -  Psaní víceslovných vlastních názvů 

- zkus vypracovat učebnice str. 20/3 a), b) – piš pouze označená slova, vždy na nový řádek 

- PS - str. 23 

3.11. - on-line hodina 9.00 - 9.40 - kontrola práce ( podstatná jména označující části těla ) 

                                                            - výklad a zápis - Psaní víceslovných vlastních názvů 

5.11. - on-line hodina 9.00 - 9.45 - výklad a zápis - Psaní víceslovných vlastních názvů 

pátek 6.11. od 10.00 – 10.30 – online hodina  

6.11. – Vypravování  

- tentokrát máme sloh, piš zezadu do sešitu – výpisky str. 148 – žlutý rámeček 

- přečti vypravování na straně 144 -145, 146 -147 

- napiš vypravování o nějakém zážitku a vyfotografuj a pošli na  mail vrestalova@chelcickeho.cz do 

9.11. 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

Unit 3  -   Save the Earth 

Cíl: používat  mustn't, instead of...ing ve funkci spojovací, tázací dovětky 

• procvičování slovíček a vět v PS - 3.lekce 
• PS - str.8/3 - zopakování budoucího času pomocí will, použít správný tvar zájmena v 

závorce na konci věty, vypracovat 
• PS - str.9/5,6 - vypracovat( bylo zadáno již minule) 
• zopakování tvoření tázacích dovětků pomocí cvičeních v PS: 
• U 1 - str.5/6 
• U 2 - str.7/7 
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• U 3 - str.9/7 - vypracovat 

 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, v pracovním sešitě jste si procvičil názvy dnů a otázky. 

Novým učivem jsou čísla - Zahlen(cálen) v učebnici na str. 11. 

Úkol pro vás: Popište do školních sešitů do dvou sloupečků císla 1 - 10 a 11 - 20. 

K číslům 1 - 10 doplňte výslovnost a naučte se je zpaměti. 

 

              1 (ains)                                6 (zeks) 

              2 (cvai)                                7 ( zíben) 

              3 ( drai)                               8 ( acht) 

              4 ( fír)                                  9 (noin) 

              5 ( fynf)                            10 (cén) 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

• Praktická hodina proběhne v pondělí 6. vyučovací hodinu a to prostřednictvím aplikace 

Teams. Ostatní splněné úlohy pošli na email nejpozději do pátku. Všechny úlohy si 

probereme na online hodině. 

• Na hodině se, kromě opakování, seznámíme se skloňování slovesa mít v ruštině (u meňja 

esť…).  

 

• Hra na tašku a penál: Úkol:  

o podívej se do penálu, na svůj stůl a do své (běžné) školní tašky.  

o Udělej si seznam věcí, které tam najdeš. Věci sepiš pod sebe. Musí jich být nejméně 

dvacet. 
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o Otevři si slovník (buď knihu nebo přes internet: 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/rusky ) a předměty, které si sepsal do seznamu  

najdi v ruštině a napiš je vedle 

o Do seznamu do třetího sloupečku si u každé věci zapsané v azbuce napiš, jak se to 

čte. 

o Nyní si zapni diktafon (v mobilu nebo v počítači), budeš rusky říkat, co máš v tašce a 

co máš v penálu:  

▪ U meňja v súmke (doplníš ruský název věci z tvého seznamu)  

▪ u meňja v penalě (doplníš ruský název věci z tvého seznamu) 

▪ U meňja na stolé (doplníš ruský název věci z tvého seznamu) 

o Nahrávku ulož a pošli mi ji na email havlicek@chelcickeho.cz  

• Odpověz na následující otázky: 

o Čto u tebja doma? 

o Kto u tebja doma? 

o U tebja est´ avtomobil? 

o U tebja esť ručka?  

 

• Jména měst v azbuce napiš v českém přepise. Všimni si, jak se budou lišit ve výslovnosti. 
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• 5. Porovnej česká a ruská jména. Druhé jméno, tzv. otčestvo, dostává každý (muž i žena) po 

své otci. Podívej se na obrázek a splň zadání 

 
 

• Jaké bude tvé jméno, pokud bys ho dělal ruským způsobem, tedy včetně jména po otci? 

 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

Online hodina: Pondělí od 12:50 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

A/  Sčítání a odčítání zlomků – procvičování  
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Učebnice od str. 62  

Písemně do sešitu str. 62 cv. 13(celé), str.63 cv. 18(celé), str.64 cv. 20,21  

Dobrovolná práce str.91 cv. 2a,b,c  

B/  on- line hodiny  

Připravte si učebnici, sešit s vypracovanou prací a tužku  

úterý  3.11. v 10h.  

středa  4.11.  v 10h.  

čtvrtek  5.11. v 11h. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

1.5 Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa 

Přečíst si text v učebnici na stranách 21. – 23. Z těchto stránek si udělat výpisky do sešitu. Přesně si 

opsat text ve žlutých rámečcích. Do sešitu vypracovat úkoly 3., 4. a 5. na straně 24. Vše vyfotit a 

poslat na mail: jirasek@chelcickeho.cz. Pokud nebudou jiné informace, tak online hodina pro celou 

třídu bude v novém Teamu (7.B Fyzika) ve středu 4. 11 od 11:55 v pátek 6. 11. od 8:55. Vše bude 

v Kalendáři. 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Na minulých hodinách jsme se společně seznámili s jednoduchými, avšak rozmanitými 

živočichy – žahavci. Kdo si bude chtít učivo připomenout, doporučuji film: 

https://www.youtube.com/watch?v=DpBfq3ua7Qc – zde je vše hezky vysvětleno  

• Nadále se budeme věnovat nové skupině živočichů, kteří umí být velmi nebezpeční – 

Ploštěnci. V prezentaci: 

https://drive.google.com/file/d/1JbIdKKsutqc9NpjPTPp2EKC81i2AWA4o/view?usp=sharing si 

projděte prvních 9 slidů (stránek) a přepište je do sešitu. (Prezentaci najdete i na MS TEAMS 

Přírodopis 7)  

• V učebnici si pročtěte stranu 26 – 27 (do motolic, ty už ne) a nakreslete si do sešitu obrázek 

ploštěnky ze strany 27 (obrázek 33) 

 

Na online hodině se sejdeme: 
• Třída 7.B: 6.11.2020 v 11:55 

________________________________________________________________________ 

Dějepis 
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• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

Francká říše – pracovní sešit. Str. 54-56.  

Hlavní pozornost věnujte kulturnímu rozdělení Evropy, které vzniká v raném středověku (str. 55) a 

v této hodině se věnujeme barbarské říši, kterou vytvořili germánští Frankové (54,56).  

Byzantská říše  
V další hodině se věnujeme pokračovateli východořímské říše, která se ve středověku bude nazývat 

říše byzantská. Str. 57 v pracovním sešitu.  

On-line vyučování:  

K použití dostáváte ppt prezentaci + v pondělí a ve středu se setkáváme při on-line hodině na 

TEAMS.  

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: 

Střední  Afrika 
Online výuka podle rozvrhu: Pondělí 9:50, čtvrtek 8:00 

 

1. Kde je nejvyšší hustota osídlení stř. Afriky? ………………………………………………………………… 

2. Co můžeme nalézt v této oblasti? ………………………………………………………………………………. 

3. Jaké plodiny se pěstují v oblasti stř. Afriky? Vyhledej v atlasu rozmezí mezi 15⁰ s. aj. 

šířky. 

 

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

4. Tropický deštný prales je ohrožuje zejména ……………………………….. a ..……….………………, 

tím dochází k jeho ……………………………………. . 

5. Jak se nazývá řeka, která odvodňuje část stř. Afriky a jaký má průtok? Najdeš v atlasu. 

 

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

6. Jaké státy řadíme do stř. Afriky? Napiš alespoň 6 států.   ……………………………………..……. 

 

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

7. V této oblasti se nachází mnoho rozvojových/vyspělých států? Odůvodni svůj výběr.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Na jaké litosférické desce leží Afrika a jaké státy se v budoucnu od Afriky oddělí? 

Odpověď nalezneš v atlase. 

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

9. V jaké zemi se jezdí nejslavnější závod off-road vozidel a motocyklu. Uveď i hlavní 

město. 

 

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

10. Jak se nazývá ostrov patřící Tanzanii, ze kterého se dováží koření do Evropy? 

 

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

 

Práci pošli do pátka, hodně štěstí a pěkný den. 

Poslechni prezentaci, kde se dozvíte něco o stření Africe. 

https://www.youtube.com/watch?v=iy4BO0cn80o 

 

 

 

 


