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Zadání práce 7.B 

Týden: 30.11.2020-4.12.2020 
Sdělení třídní učitelky:  

Moji milí sedmáci.  

Tento týden probíhá výuka online. Nezapomeňte, že online hodiny jsou pro vás povinné.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

On-line hodiny – 30.11., 1.12., 3.12., 4.12. . ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. Kalendář ) 

Cíl –  Zájmena – opakování druhů zájmen, pravopisu zájmen 

         Skloňování a užívání vztažných zájmen 

 

Literatura – Literární druhy a žánry ( vypsat učebnice Literární výchova- str. 63 – žánry dramatu   

( komedie, tragédie ) 

                   Čítanka – Odysseova dobrodružství – str. 70 a odpovědět na ot. 1,2,3, na str. 74 do 3.12. 

( kontrola při on-line hod. 4.12. ) 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

Unit 6 - Enjoy your meal 

 

Cíl: umět vyjádřit děj, který probíhal současně s jiným dějem minulým 

 

Uč.   -  str. 14/2- probráno online, procvičovat  

          - zápis do sešitu na mluvnici 

          -  str. 14/4,5 - opakovat-probráno online 

           -  str. 15/6 - naučit se otázky, umět na ně odpovídat 

           -   str. 15/9,10 - přečíst, přeložit 

PS - str./15/5,6 - pokusit se vypracovat 
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Opakovat slovíčka a věty k 6.lekci. 

Zůstává nacvičit vyprávění o lidském těle, bylo již uloženo). 

 
 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, opakujte si probranou slovní zásobu, procvičujte na papír složitější výrazy. Budeme 

zkoušet pozdravy, dny, čísla a barvy. 

V Ps str.8, cv.17 doplňte názvy zemí. Pomůcku najdete v uč. na str.16. Pozor na pravopis. 

V Ps str. 9, cv.19 vyřešte podle zadání. Začátek řešení je zároveň nápovědou pro další postup. 

Ať se vám daří 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS  

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

Smíšená čísla  opakování str.81 cv.6, 8  

Převádění zlomku na smíšené číslo   

str. 83 cv. 9, 11, str. 84 cv. 13  

Porovnávání smíšených čísel  

str. 85  cv. 1, 2  

Sčítání a odčítání smíšených čísel  

str. 86 cv. 1,  str. 87 cv.4  
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      on-line hodiny  pondělí 30.11. v 9h.  

                                   úterý      1.12. v 10h.  

                                   středa    2.12. v 10h.  

                                   čtvrtek   3.12. v 11h. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  

1.8 GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA 

1.9 SKLÁDÁNÍ SIL STEJNÉHO SMĚRU 

Přečíst text v učebnici na stranách 37. – 40. Z těchto stránek udělat 

výpisky do sešitu. Pečlivě opsat text ve žlutém rámečku. Vypracovat 

Otázku 1., 2. a 3. na straně 38. Vše vyfotit a poslat do 29. listopadu na 

mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line hodiny budou ve středu od 11:55 a 

v pátek od 8:55. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny proběhnou dle rozvrhu  

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

Velkomoravská říše (pondělí) 
Proč se dnes učíme o velkomoravské říši? 
Důvodů je několik. Byl to první skutečný státní útvar Slovanů na našem území. 

Tehdy byly položeny základy naší národní a státní svébytnosti. Naši předci se 

začlenili do evropské křesťanské civilizace po bok ostatních vyspělých států. 

Zapomenuta nesmí zůstat ani jména byzantských věrozvěstů a učenců - 

Konstantina a Metoděje, kteří položili základy národní literatury, písemnictví i 

vzdělanosti. Vytvořili pro Slovany písmo - hlaholici - a spisovný jazyk - 

staroslověnštinu. 
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1) Jaká vědní disciplína nám pomáhá získávat znalosti o životě obyvatel 
velkomoravské říše? 
2) Ve kterých státech vznikaly kroniky, které popisovaly události týkající se Velkomoravské 
říše? 
 

Pracovní sešit str. 66 - 68 

Odpovíme si na otázky:  

Jak vznikal první státní útvar na našem území.  

Jakou sehrálo roli náboženství v začleňování do kulturní sféry Evropy.  

 

Kultura a náboženství na velkomoravské říši   (středa) 
Pracovní sešit str. 66 - 68 

Co vše považujeme za součást kultury?  

Srovnejme si státy v Evropě v době velkomoravské říši. Jak vypadala mapa Evropy v době 

misijní cesty Konstantina a Metoděje. Zároveň může být zajímavé etnické srovnání Evropy 

dnes a dříve, kam až sahala moc slovanských kmenů.  

 

Virtuální prohlídka archeoskanzenu Modrá, který byl znovu vystavěn tak, aby co nejvíce 

odpovídal hradišti z dob Velké Moravy. Odkaz zde: 

https://www.archeoskanzen.cz/schema.php 

 

Rozšíření Slovanů v Evropě  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9#/media/Soubor:Slavic_tribes_in_the_7th_to_9

th_century.jpg 

 

Mapa Evropy kolem roku 900 

http://www.argentoratum.com/pict/900b.jpg 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: bude dodáno do MS TEAMS  

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce:  

Aktualita v Teamu Vo 

Dokončit dělení sociálních skupin v sešitě – zopakovat možnosti dělení + příklady soc. skupin  

mailto:zich@chelcickeho.cz
mailto:doncukova@chelcickeho.cz

