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Zadání práce 7.B 

Týden: 22.3.-26.3.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

On-line hodiny – 22.3., 23.3., 25.3., 26.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

 

Cíl –   Slovní zásoba 

- Obohacování slovní zásoby 

- Odvozování 

 

vypracovat str. 72/6 a poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 25.3. 

 

Literatura – přečíst a napsat stručný obsah, vypracovat odpovědi na ot. na str. 134, ot. 1,2,3 - str. 130 

-  A. Marshall, Už zase skáču přes kaluže ( kontrola při on-line hodině ) 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

Unit 17    Pocahontas 
Cíl: umět vypravovat příběh indiánské princezny, nastínit dobu novověkého osídlování 
Severní Ameriky 
 
PS    str. 75 - slovíčka 
               68 - věty 
                36/1-4 
                37/5-7 
Uč.   str. 36/1 
                 37/2-6 
Opakování 16.lekce.         

 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 
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• Zadání práce:  

Milí sedmáci, budeme pokračovat 2. částí slovní zásoby. 

PS str.25  Od schon  po  schnell. Slovíčka si napište a naučte. 

Výslovnost:   schon (šon)                  groβ (grós) 

                     aber (á b)                      klein (klain) 

                     sehr (zér)                      schnell (šnel) 

                     bei (bai)                          

                     (das) Schach (das šach) 

                     dick (dyk) 

                     die Schule (dý šule) - člen napište před podst. jméno 

Uč. str.27, cv.5 Opište do školních sešitů: 

                     links - vlevo         in der Mitte - uprostřed         rechts - vpravo 

                     Věty pod fotografiemi přečtěte a přeložte. 

PS str.18, cv.1  Doplňte, věty překládejte - kontrola správnosti. 

PS str.18, cv.2  Nejprve doplňte chybějící písmena, kontrolujte podle slovní zásoby. 

                         Výrazy potom napište podle rodu do sloupečků. 

PS str.18, cv.3  Hádanky vyřešíte určitě správně. 

PS str.18, cv.4  Doplňte, větu si vždy přečtěte a přeložte. 

Slovíčka si občas opakujte. 

Ať se vám daří všechny úkoly správně vyřešit. 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  
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__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

pondělí on-line: pokračování "přísloví v obrázcích", aplikace gram.pravidel VS. 

středa: zadaná práce na Teams - aplikace gramat.pravidel VS 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Zvětšování a zmenšování čísla v daném poměru   str. 181 – 182  

 

2. Měřítko plánu a mapy   str. 183 – 187 

 

 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 10. LEKCE (pondělí) 

1. Opakování: Lekce 10: slovíčka, znalost písmenek, otázky a odpovědi 

2. Cvičné dialogy (doplňování) 

3. Procvičování čtení 

4. Fonetická a poslechová cvičení  

 

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 

Н   з   

Э   е   

З   э   

Б   б   

Е   н   

 

2. (10 minut) Přečti si text v PS na s. 28 (nahoře), na s. 29/6 a na s. 30/7, 8 

3. (10 minut) Přepiš text v PS ze cvičení 27/4 

4. (15 min.) Str. 27/5: Najdi písmenka, která se ztratila a dopiš je psací azbukou do textu. Poté 

si zkontroluj v klíči (v PS na s. 67). Celý text přepiš do sešitu 

  

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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3. Dělení celku na části v daném poměru   str. 187 – 189   

 

On-line hodiny   pondělí  22.3.  v 9h  

                              úterý      23.3.  v 10h  

                              středa    24.3.  v 10h  

                              čtvrtek   25.3.  v 11h 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  

1.21 Tlaková síla. Tlak 

1.22 Tlak v praxi 

 

Učebnice strana 86. až 90. Do sešitu vypracovat úlohu 1. na straně 88. DOLE (!), pak úlohu 3. na 

straně 89. Výpisky si budeme dělat společně na hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Plazi – hadi (zástupci hadů) 

2.online hodina  

• Plazi – želvy  

• Výpisky k probíranému učivu dostupné zde: https://drive.google.com/file/d/1FQa-

tLKkJT_P_pgWHJZKLsQpon4eZQQD/view?usp=sharing  

________________________________________________________________________ 

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.  
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Václav IV. a jeho doba  
Václav IV. přebírá po svém mimořádně úspěšném otci velmi nároční dědictví, bude umět si s úkoly, 

které zdědí poradit?  

České země zasáhne morová nákaza. Církevní život začne upadat do hluboké morální 

krize.Lucemburskou dynastii zasáhly boje mezi příbuznými o území, moc a postavení. Jak si s úkoly 

prací král Václav?   

Pracovní sešit str. 49-50.  

 

Předhusitské Čechy, Jan Hus a církevní reforma v 15. století  
Univerzitní kruhy se začnou vážně zabývat kritikou církevních nepořádků. Hlavním mluvčím se stává 

Mistr. Jan Hus. Jak na jeho postoje a názory budou reagovat církevní preláti, král Václav a jeho bratr 

Zikmund.  

Proč právě názory Mistra Jana dovedou na hranici? Jaké to byly názory? Je správné, aby někdo za své 

názory tak tvrdě zaplatil?  

Pracovní sešity str. 50 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce:  

Vo: 

1) Základní lidské potřeby 

2) Pojmy: konzumní společnost, funkce peněz 

 

Hv: 

Rozdělení do skupin a práce na "projektech". (Téma a pokyny v Teamu)  
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