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Zadání práce 7.B 

Týden: 6.4.-9.4.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

• On-line hodiny 6.4., 8.4., 9.4. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

 

Cíl –  Odvozování - procvičování 

 

Opakovací písemná práce – pravopis, význam slova, slovní zásoba – informace při on-line hodině 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: Bude dodáno do TEAMS 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 
 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

 

__________________________________________________________________________________ 

Německý jazyk 

• Vyučující: A. Jebavá 

• Zadání práce:  

Milí sedmáci, zbývá zvládnout 3. část slovní zásoby v PS str.25 od langsam. 

Slovíčka si napište, naučíte se je v dalším týdnu. 

Výslovnost některých výrazů: 

     der Arzt (der arct) 

     richtig (richtych) 

     falsch (falš) 

     vor (for) 

     der Computer (der komju t)  přízvuk na u 
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     laufen (laufn) 

     rufen (rúfn) 

     weiter (vai t) 

     die Gitarre (dý gitare)  přízvuk na a 

 

Další úkol vyzkoušíme poprvé. Vrátíme se k 1. okruhu. 

Vyfoťte a pošlete na moji emailovou adresu do středy 07.4.2021  už dříve vypracovaná cvičení: 

     PS str.15, cv.1, 2, 3ab  

     PS str.16, cv.5, 6, 7 

Vaše práce zkontroluji a ohodnotím. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Opakování – Poměr   od str. 177  

2. Test – Poměr  

3. Přímá úměrnost   str, 190  

On-line hodiny   úterý  6.4.  v 10h  

                              středa 7.4. v 10h  

                             čtvrtek 8.4. v 11h 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  
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_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny proběhnou dle rozvrhu  

 

 

________________________________________________________________________ 

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.  

Začátek husitské revoluce  
Konec éry Václava IV. přinesl řadu smutných událostí, které vyvrcholí upálením Mistra Jana Husa, 

pražskou defenestrací a první křížovou výpravou proti kacířským Čechům.  

Pracovní sešit: 50 – 51  

Dějiny udatného českého národa díly 40, 42,43  

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: V MS TEAMS  

Připravte se na písemku na téma Tlak (str. 86. – 91.). Výpisky si budeme dělat společně na 

hodině. On-line vyučování je podle rozvrhu. 

1.online hodina 

• Plazi – ještěři (společné opakování plazů) 

2.online hodina  

• Klasifikované opakování ve FORMS – plazi   
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