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Zadání práce 7.B 

Týden: 4.1.2021-8.1.2021 
Sdělení třídní učitelky:  

Moji milí sedmáci.  

začínáme společně rok 2021. Zároveň tím pomalu končí 1.pololetí, které letos bylo velmi hektické a 

nestandardní. Pracujte tak, abyste na sebe mohli být pyšní. Já na vás už pyšná jsem.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

• On-line hodiny – ( časově podle rozvrhu – viz. kalendář ) 

On-line hodiny – 5.1., 7.1., 8.1. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

Cíl –  Slovesa – mluvnické kategorie 

- Slovesný rod činný a trpný  
 do školního sešitu vypracovat str. 37/4 do 7.1. (kontrola při on-line hodině) 

 

Literatura – Vrstvy literárního díla – vrstva jazyková, tematická, kompoziční – přečíst LV str. 26-46 – 

výklad společně při on-line hodině 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

Cíl: umět číst data na číselné ose, používat others/ the others,fázová slovesa + ing tvar 

 

PS - str.73 - slovíčka 

         str.66 - věty 

 

Přepiš do sešitu na mluvnici, probereme na online hodině. 

 

Fázová slovesa 
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vytýkají určitou fázi děje: 

start ,begin  počátek 

go on,continue,keep pokračování 

finish, stop konečnou fázi děje. 

 

Po nich obvykle následuje gerundium ( -ing tvar). 

Stop talking.  -  Přestaň mluvit. 

They started growing wheat.- Začali pěstovat pšenici. 

Po těchto slovesech můžeme často použít také infinitiv, aniž by se změnil obsah věty.  

 

Jsou-li však tato slovesa sama v  -ing tvaru, následuje po nich infinitiv vždy. 

It started raining.   nebo   It started to rain.          Začalo pršet. 

Ale! 

It is starting to rain.          Začíná pršet. 

 

-zopakuj si pravopis při tvoření slovesných  -ing tvarů 

-vypracuj v PS str.22/ 1 

 

Naše online hodiny budou ve stejných dnech a stejném čase jako při poslední online výuce. 

 
 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce:  

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 5. ledna 10:55, ve středu 6. ledna   

10:55 a v pátek 8. ledna 8:00.  

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 

Tento týden začneme novou lekci Unit 9 – SOLAR SYSTEM (Cílem bude umět jednoduše popsat 

planety sluneční soustavy. Zápis nového učiva – vyjádření také ano …too/also, také ne 

not…either, ani…ani neither…nor. si společně zapíšeme a prostudujeme při výuce.)     

V učebnici si přečteme a přeložíme text na str. 20/2,3. Text stručně charakterizuje sluneční 

soustavu a porovnává základní vlastnosti planet.    

V pracovním sešitě vypracujeme společně Unit 9 na str. 20/2 na str. 21/4, 6, 8.  
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Za domácí úkol (HW) vypracujte v pracovním sešitě na str. 20/1, (úkol si zkontrolujeme ve 

středu) a na str. 21/5, 7. (úkol si zkontrolujeme v pátek)   

Hezký týden a těším se naše on-line setkání.   

Další informace k on-line výuce sledujte na Teams.          

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, přeji vám v novém roce zdraví a štěstí. Posílám vám úkoly, na které máte týden, snažte 
se. 

V Ps jste si procvičili pozdravy, dny, čísla a barvy. Nacvičujte také psaní těchto slovíček. 

Dny v týdnu uč. str.10 a také tři otázky a odpovědi napíšeme jako test. 

Was is heute?                  Heute ist... 

Was ist morgen?             Morgen ist.... 

Was war gestern?           Gestern war.... 

Nový úkol: uč. str.14, cv.13 - vyberte si osobnost, vyhledejte o ní základní údaje a jednu zajímavost a 

napište 

do škol. sešitu podle vzoru na str.14 vlevo na liště. 

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  

• Zadání práce: 

pondělí 6.h. on - line: tvorba přehledů gramatiky - připravte si papír A4, barevné tužky. 
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středa: procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, vyjmen. slov v kontextu 

 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Opakování –      Shodnost trojúhelníků str. 97  

- Geometrický slovníček str. 101  

             Vyřešit do školního sešitu str. 101 cv. 10, str.102 cv.2, str.103 cv.6, str. 104 cv.8  

2. Konstrukce trojúhelníků  str. 104 – 108  

Prostudovat a pokusit se řešit do školního sešitu str. 105 cv.2a, 3, str. 1O9  cv. 7a,  

                                                                                       str. 110 cv.8,  str. 111 cv. 10a  

     On-line hodiny:     pondělí 4.1. v 9h  

                                      úterý 5.1.  v 10h  

                                     středa 6.1. v 10h  

                                     čtvrtek  7.1. v 11h 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

1.13 Těžiště tělesa 

Přečíst text v učebnici na stranách 48. – 50. Z těchto stránek udělat 

výpisky do sešitu. Do sešitu narýsovat obrázek 1.47 na straně 48. Vše 

vyfotit a poslat do 10. ledna na mail: jirasek@chelcickeho.cz. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

Online hodiny budou probíhat standardně dle rozvrhu, již je máte zadané v kalendáři, v případě, že se 

vám neukážou, prosím, napište mi.  
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První online hodinu spolu zopakujeme již probranou látku ze členovců. Následující se budeme 

věnovat hmyzu a jednotlivým skupinám známých i neznámých příšerek ze světa hmyzu.    

 

Na první online hodinu budete potřebovat pouze svoji hlavu       Na tu další mějte, prosím, 

připravené učebnice, sešity a psací potřeby. Nemáte-li učebnice s sebou, nevadí, zvládneme to bez 

nich        

 

Těším se na vás v novém roce 

 

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

Utváření nových evropských států po rozpadu říše Franků – západní 

Evropa 10. – 13. století  
Pracovní sešit pro 7. ročník – str. 13-14.  

Vznik Francie, Anglie  

Vikingové  

Svět islámu v 10. – 15. století  
17 – 19 str. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: 

Amerika 
1. Jaké země tvoří severní Ameriku? ………………………………………………………………………………. 

 

2. Jak se nazývá řeka, která tvoří ½ hranice mezi USA a Mexikem? ………………………………… 

 

3. Uveď přesnou polohu města New York pomocí zeměpisné sítě v atlasu …………………… 

mailto:ostap@chelcickeho.cz
mailto:zich@chelcickeho.cz


6 
 

 

4. Na jakém poloostrově v Kanadě stanuli první Vikingové? …………………………………………… 

 

5. Napiš nejvyšší vrchol S. Ameriky, a ve kterém státě se nachází a kolik měří metrů?  

……………………………………………………………………… …………………………………………………………… 

 

6. Vyhledej největší pravý přítok řeky Mississippi, kde pramení? ………………………………….. 

 

7. Kde můžeme hledat nejznámější vodopády S. Ameriky? Uveď zemi a řeku, kde se 

nachází. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Studený mořský proud omývá východní břehy USA. (Nalezneš v atlasu). …………………… 

 

9. Napiš názvy velkých jezer, která tvoří hranici mezi Kanadou a USA. 

 

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

10. Napiš 10 pojmů o Severní Americe. 

 

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

 

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

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: V MS TEAMS  
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