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Zadání práce 7.B 

Týden: 26.4.2021-30.4.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

• On-line hodiny – 27.4.,29.4., 30.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

Cíl –   Skládání slov 

- Zkracování slov 
- Opakování 

 

Budeme psát diktát 

 

Literatura – teorie literatury – výrazové formy – poezie a práce s textem 

 

Do konce dubna budu chtít zpracovanou četbu 

__________________________________________________________________________________ 

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 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Unit 21  Koalas  
Cíl: umět popsat volně žijící zvířata, porovnat a přirovnat jejich vlastnosti 
PS - str. 75 - slovíčka 
               69-  věty 
                44/1-6   +   45/7-10 
Uč  - str.  44/1-3    +  45/4-5 
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Milí sedmáci, moc mě mrzí, že mi poze tří žáci z vaší třídy poslali zadané úkoly. 

Uč. str.28, cv.9   Napište do školních sešitů odpovědi, každou na nový řádek. 

Uč. str.29, cv.10 a 12   Opakujte protiklady. 

PS str.21, cv.14   Splňte podle zadání. 

PS str.21, cv.15   Zkuste splnit zadání do škol. sešitů. První věta začíná pod zadáním. 

Pozor na pořádek slov v otázkách. Pomůcka : Jedna začíná tázacím slovem, další slovesem. 

Každé slovo použijte jen jednou. 

Ať se vám daří. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: bude dodána do TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Rovnoběžníky   str. 204 – 207  

 

2. Druhy rovnoběžníků  str. 207 – 209   

Práci najdete také v aplikaci Teams v zadáních v pondělí hned po online výuce. 
 

 
1. (15 minut) Přečti si znovu úvodní text v učebnici, poté si ho poslechni a přečti ještě jednou. 

Audio najdeš v příloze zadání samostatné práce v aplikaci Teams 
2. (15 minut) V pracovním sešitě v lekci 11 udělej cvičení 6, 8 a 9 
3. (15 minut) Psacím písmem přepiš do sešitu následují otázky a odpověz na ně celou větou:  

• Откуда ты? 

• Прага в Европе? 

• Как тебя зовут? 

 
 

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli JE ZPĚT PŘES APLIKACI TEAMS (jako 
odevzdané zadání nebo přes chat) do čtvrtka do 12:00.  
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RÝSOVACÍ  POTŘEBY  ! 

On-line hodiny   pondělí 26.4. v 9h  

                              úterý   27.4. v 1Oh  

                             středa  28.4. v 10h  

                             čtvrtek  29.4. v 11h 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  

2.2 Hydraulická zařízení 

Tento týden budeme probírat hydraulická zařízení. Podívejte se do učebnice na strany 102. až 104. Do 

sešitu si zapište, kde se využívají zařízení používající kapaliny, pro zvětšování tlakové síly. Zápis do sešitu 

si budeme dělat společně na hodině, úkol neposílejte. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online výuka dle rozvrhu 

1.online hodina 

• Zástupci ptáků – zadané referáty 

2.online hodina  

• Zástupci ptáků – zadané referáty   

 

________________________________________________________________________ 

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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Pohusitské Čechy – cesta Jiřího z Poděbrad na český trůn  
Porážka radikálních polních obcí vedla k nástupu ZIkmunkda na český trůn. Ale husitská revoluce 

zcela změnila situaci v Čechách. Obyvatelstvo se nábožensky rozdělilo na kališníky a katolíky, došlo 

k obrovskému přesunu majetku a moci. Jak se s novou situací srovnají čeští králové? Proč nakonec 

usedne na český trůn český kališnický šlechtic Jiří z Poděbrad?  

Umírnění husité se nakonec domluví se Zikmundem a církví na kompromisním řešení.  

Pracovní sešit: 55.  

 

Pohusitské Čechy – doba Jagellonská   
Po smrti Jiřího z Poděbrad opět nastaly spory mezi uchazeči o český trůn.  

Vláda Vladislava Jagellonského potvrdila trend vznikající stavovské monarchie, což si musíme 

důkladně vysvětlit. Stavovský sněm získává řadu pravomocí a panovníkovo postavení postupně 

sláblo.  

Náboženské spory nadále komplikovaly situaci v Čechách, byť v tomto období mnohem méně, než 

v předcházejících dekádách.  

Obrovské oživení prožily umělecké činnosti a proto se éra Jagellonských králů řadí k umělecky 

nejzajímavějším epochám středověku.  

Pracovní sešit: 55.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: 

Evropa 

Na online hodinách budeme probírat Evropu, kde se dozvíme, mnoho 

informací. Kolik států tvoří Evropu a jaký je počet obyvatel. Jaké zde 

převládá náboženství a přírodní podmínky. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: V MS TEAMS  
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