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Zadání práce 7.B 

Týden: 8.2.2021-12.2.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

• On-line hodiny  

On-line hodiny – 8.2., 9.2., 11.2., 12.2. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář )  

Cíl – Opakování pravopis ( psaní -i/-y, předpony s-, z-,souhláskové skupiny  

Literatura – Struktura literárního díla – vrstva jazyková ( zápis a výklad při on-line hodině )  

A.Jirásek, Faustův dům – čítanka str. 96 , vypracovat str. 100/ot. 1,2,3,4 - poslat na mail 

vrestalova@chelcickeho.cz do 11.2.  

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

Unit 13    Ireland 
Cíl: umět udat základní zeměpisné údaje o území Irska, pojmenovat zlomky 
 
PS - str.74 - slovíčka 
              67- věty 
 
Uč - str.28/1,2 
              29/4,5 
PS  -       28/1 
                29/4-7 
-průběžné opakování slovíček a mluvnice 9.-12.lekce 
 

 

• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce: bude dodáno v TEAMS 

 

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 9. února 10:55, ve středu 10. února 

10:55 a v pátek 12. února 8:00.  

mailto:vrestalova@chelcickeho.cz
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Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.  

Tento týden nás čeká opakování, dokončíme Unit 14 – REVISION (Cílem bude umět v kvízu 

ověřit znalosti údajů o Velké Británii a Irsku, znalost a použití nepravidelných sloves ve 

větách.)  

V učebnici společně dokončíme na str. 30/cv. 1, str. 31/cv. 2.  

V pracovním sešitě společně dokončíme cvičení na str. 30/ a na str. 31.  

Za domácí úkol (HW) si opakujte slovíčka ke zkoušení z 8. 9. a 10. lekce a nepravidelná 

slovesa ve všech tvarech: break, bring, teach, think, buy, cut, put, hit, hurt, feel, find, get, 

hang, have, hold, say, keep, leave, lose, make, meet, read, sit, sleep, spell, spill, stick, sting, 

tell, undrestand, win, send, spend.  

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, doufám, že jste další část slovíček zvládli dobře. Nyní slovní zásobu 

dokončíme. 

Opět si slovíčka napište a naučte se je ústně i písemně. 

PS str.17 

     Fuβball (Tennis) spielen   (fusbal, tenys špílen) 

     ich spiele Fuβball (Tennis)   (ich špíle fusbal, tenys) 

     gern (gern) 

     der Herr   (der her) 

     ich komme nicht   (ich kome nycht) 

     das ist...  (das ist) 

     sie   (zí) 

     er   (ér) 
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     Frankreich   (frankraich) 

     die Frau   (dý frau) 

     der Kommissar   (der komisar) přízvuk na a 

     wer   (vér) 

     was   (vas) 

     noch   (noch) 

Opakujte a procvičujte si všechna slovíčka E1. . 

Uč. str.20, cv.7   Tento text probereme společně i s poslechem. 

Uč. str.20 dole    Také tuto gramatiku si opište do sešitů. 

Zápor nicht (nycht) stojí za slovesem. 

Př.:  ich wohne (ich vóne)   ich wohne nicht (ich vóne nycht) 

        já bydlím                          já nebydlím  

PS str.12, cv.4    Procvičte si pravopis, doplňte do slov ei (ai)  a  ie (í). 

PS str.12, cv.5    Správnost otázek si můžete porovnat v uč. str.19, cv.4. 

Ať se ván daří vše dobře zvládnout. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 8. LEKCE  

1. Opakování na úvod hodiny  

2. Budeme pokračovat v 8. lekci. Cvičení 1 až 8 včetně poslechových cvičení.  

SAMOSTATNÁ PRÁCE  

1. (5 minut) Přečti si znovu text nahoře na str. 21  

mailto:havlicek@chelcickeho.cz
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2. (5 minut) Učebnice str. 22, cv. 8  

3. (10 minut) Celý text z tohoto cvičení v učebnici přepiš do sešitu PSACÍM PÍSMEM  

4. (5 minut) PRACOVNÍ SEŠIT – udělej cvičení 1 na str 13  

5. (5 minut) PS, cvičení 2 na str 13. Napiš vyobrazené předměty tiskací azbukou.  

6. (10 minut) Na str. 16 udělej cvičení 5. a 6.  

7. (5 minut) Na str. 17. udělej cvičení 9  

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj pošli na email 

havlicek@chelcickeho.cz nebo je pošli přes chat aplikace TEAMS do čtvrtka do 12:00. 

 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

pondělí - on-line vyučování - porozumění textu (nahraný v naší skupině v Teams "Strašlivá 
píseň" ze dne 24.1.), procvičování slov příbuzných po L 
středa - zadaná práce - dle individuální potřeby 
 

__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

. Dělení celých čísel – opakování  

Str. 136 cv. 3, 4, 5  

2. Pořadí početních výkonů str. 137  

Str. 136 cv. 6, str. 137 cv. 2, 3  

3. Celá čísla – opakování  

Str. 138 cv. 4, 5, 8  

4. Celá čísla – opakování  

Str. 139 cv. 12, 13, 14, 15  

On-line hodiny pondělí 8.2. v 9h  

mailto:jaresova@chelcickeho.cz
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úterý 9.2. v 10h  

středa 10.2. v 10h  

čtvrtek 11.2. v 11h 

 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce 

1.17 Úlohy k opakování a shrnutí učiva článků 1.7 až 1.17  

Bude nás čekat opakování naučené látky. Během týdne do sešitu vypracujete odpovědi na 

devět otázek na straně 69. Práci vyfotíte a pošlete do 14. února na mail: 

jirasek@chelcickeho.cz. Odpovědi oznámkuji, opravu Vám zašlu do mailu. On-line 

vyučování je podle rozvrhu. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny proběhnou dle rozvrhu  

•  Online výuka dle rozvrhu  
• Prosím o učebnici Přírodopis 7   

1.online hodina  

• Opakování paryby, úvod do Ryb  

2.online hodina   

• Ryby   

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Zadání práce: 

mailto:jirasek@chelcickeho.cz
mailto:vesela@chelcickeho.cz
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Online vyučování dějepisu probíhá v čase vyučovacích hodin v aplikaci TEAMS. Hodiny 

proběhnou on-line formou v čase dle rozvrhu.  

Vrcholný středověk – vznik měst a univerzit  

Pracovní sešit str. 26-31.str.  

My už víme, jaké vrstvy vytvářely raně středověkou feudální společnost. Teď se podíváme, 

jak se změnila v období vrcholného středověku vzdělanost a život ve městech.  

Vrcholný středověk – test, Gotické umění  

Je čas si prověřit vaše nabyté znalosti. Zároveň si rozšíříme povědomí o dalším uměleckým 

slohu z období středověku – o gotice. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: 

Amerika  

Zdravím a posílám odkaz na dokument o Americe, který nám vysvětlí pozůstatek ledovců, 

vznik velkých jezer a hlavně podstatu pitné vody ve světě. Je důležitá pro život, nejen pro nás 

lidi, ale pro celý svět přírody. Proto je třeba přírodu neustále ochraňovat a starat se o ni. Dále 

video ukazuje, jak lidé krajinu neustále ničí a využívají pro své účely. Jak dlouho budeme 

moci využívat přírodní zdroje?  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12100793738-nadherna-amerika/217382564790005-

kouzlo-vody/  

 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: V MS TEAMS  
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