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Zadání práce 7.B 

Týden: 25.1.2021-29.1.2021 
Sdělení třídní učitelky:  

Moji milí sedmáci.  

Máme za sebou první pololetí a v pátek nás čekají pololetní prázdniny. Společně budeme začínat 

pololetí nové s čistým listem. Těším se, že jej zaplníme pozitivními sděleními        

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

• On-line hodiny  

On-line hodiny – 25.1., 26.1., 28.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

Cíl –  Příslovce – tvoření, stupňování 

- Opakování pravopis 
 

do školního sešitu vypracovat str. 53/1– poslat na mail vrestalova@chelcickeho.cz do 28.1.  

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

Unit 12   Scotland 

Cíl: umět udat základní zeměpisné údaje o území Skotska, vyjádřit, vyjádřit stejnou mírou 

vlastnosti  

as..as  

 

Uč - str. 26/1,2 

               27 /6 -zapsat do sešitu na mluvnici 

PS - str.74 - slovíčka 

              67 - věty 

               26 /1,2,3 

                27/4,5  

Opakování 11.lekce. 
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• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, 2. část slovíček z minulého týdne je jednoduchá, doufám, že jste ji zvládli dobře ústně  

i písemně. 

Uč. str.18,cv.1 Čtěte pečlivě oba rozhovory a překládejte. Tyto rozhovory potřebujete pro další práci. 

Stejné texty jsou také v Ps str.11, cv.1ab. V prvním rozhovoru doplňujte písmena, ve druhém slova z 

nabídky. 

Větu Bis später! najdete ve 2. části slovíček. 

PS str.11, cv.2a Napište odpověď celou větou na 1. a 2. otázku. Pomůcku na správný postup najdete 

v učebnici na str.18 v textu Ergänze - Doplň. 

Uč str.19 - Gramatika Přepište ji také ve sloupečcích do sešitů na gramatiku, čtěte a překládejte. 

Třetí sloupeček je vykání = Sie (Vy), např. Sie sind = Vy jste. 

Soustřeďte se na pravopis, opisujte pozorně. Ať se vám daří., těším se na vás. 
 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 7. LEKCE 

1. Opakování podle obrázku na str. 15 v učebnici (co to je, jakou to má barvu, co máš/ budeš 

mít/ jsi měl k obědu/snídani/večeři, co (ne)máš rád (k  jídlu)… 

2. Učebnice s. 15, prostřední obrázek (v obchodě). Čto v magazině? (что в магазине?) 

3. Opakování tiskací azbuky (již bychom měli umět určit všechna písmenka ruské azbuky) 

4. Lekce 7, cv. 1 (poslechové cvičení), 2 (každý bude přepisovat česky individuálně po chatu) 

5. Poslechová cvičení na s. 16 a 17 v učebnici. 

 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (Odevzdej do 28. 1. do 12:00) 

  

1. (10  minut) Na straně 19 v učebnici najdi obrázek s kalendářem. Jsou v něm česky napsaná 

jména. Napiš je azbukou do sešitu.  
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2. (20 minut) Na str. 20 si překresli a přepiš do sešitu všechny obrázky. Napiš si k nim ruský 

překlad. A také výslovnost. 

3. (5 minut) 20/4: Zahraj si hru „kolo štěstí“ sám se sebou (můžeš točit například propisovačkou 

nebo házet kostkou). Napiš do sešitu, co jsi vyhrál a to následujícím způsobem: Я выиграл 

…(a doplníš tři věci, které napíšeš rusky a v azbuce)…. 

4. (10 minut) Pracovní sešit s. 9. udělej „Domácí zkoušku na závěr předazbukového období“ 

Vyplň všechny body kromě „vyjádření učitele“.  

 

 

 

 

Všechny splněné úkoly (sešit a pracovní sešit) vyfotografuj a pošli na email: havlicek@chelcickeho.cz 

nejpozději do 28. 1. do 12:00) 

 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

pondělí - on-line hodina: vyjmenovaná slova po L, význam slov, tvoření slov příbuzných 

středa: zadaná práce na chatu Teams 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Sčítání celých čísel – opakování  

str. 126/ slovní úlohy, str. 127 cv. 10  

2. Vlastnosti sčítání celých čísel     str. 127  

str. 126  cv. 8,  str. 127 cv. 11, 12  

3. Odčítání celých čísel     str. 128  

str. 129  cv. 3, 5  

4. Odčítání celých čísel  -  opakování  

str. 130 cv. 7,  str. 131 cv. 16, 17  

On-line hodiny :   pondělí  25.1.  v 9h  

                                úterý  26.1.  v 10h  

                                středa  27.1.  v 10h  

                                čtvrtek  28.1.  v 11h 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  
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1.16 Zákon setrvačnosti 

Přečíst text v učebnici na stranách 60. – 62. Z těchto stránek udělat 

výpisky do sešitu. Narýsovat si obrázek 1.64. Práci vyfotit a poslat do 

31. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle 

rozvrhu. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Bude zadána samostatná práce, kterou zakončíme hmyz  

2.online hodina  

• Probereme se novými živočichy – Ostnokožci (strana 70) 

• Pomalu se pustíme do nové učebnice Přírodopis 7, kde začneme s parybami 

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

Online vyučování dějepisu probíhá v čase vyučovacích hodin v aplikaci TEAMS. Středeční hodina bude 

mimořádně off-line.  

 

České země v XI. a XII. století  - dokončení  
Pracovní sešit str. 21, 23 - 24  

Vrcholný středověk  
Str. 26, K textu dostanete úkol ve Forms, abych si ověřil, zda jste se s textem seznámili a zda jste 

tématu porozuměli.   

 

__________________________________________________________________________________ 

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

• Zadání práce: 

Severní Amerika 

 

1. Na jakých podnebných pásech můžeme hledat Kanadu? ……………………………………………………….. 

2. Jaká provincie je střediskem francouzsky mluvící menšiny v Kanadě? ………………………………….... 

 
 

3. Napiš alespoň 2 NP Kanady a USA. …………………………………………………………………………………………. 
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4. Vyhledej a napiš větší města Kanady v blízkosti hranice S USA. Alespoň 6 měst. 

 

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

 

5. Jaká vegetační pásma pokrývají území Kanady? …………………………………………………………………….. 

6. Newfoundland je ostrov, na kterém stanuli Vikingové v roce 1000, jak se oblast nazývá? 

………………………………………………… 

7. Jak se nazývá teritorium v Kanadě, kde žijí původní obyvatelé ……………………………………….., 

autonomním způsobem života? 

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

8. Vysvětli název dohody NAFTA. ………………………………………………………………………………………………. 

9. Co odděluje Aljašku od Ruska na sz území SA? ………………………………………………………………………. 

10. Kolikrát se ČR vejde do rozlohy Kanady a jaké je její hlavní město? 

 

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

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: V MS TEAMS  

 

  
 

mailto:doncukova@chelcickeho.cz

