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Zadání práce 7.B 

Týden: 8.3.2021-12.3.2021 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Český jazyk 

• Vyučující: A.Vřešťálova vrestalova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

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

On-line hodiny – 8.3., 9.3., 11.3. 12.3. ( začínáme vždy v celou hodinu – viz. kalendář ) 

 

Cíl –  Slova jednoznačná, mnohoznačná - procvičování 

-  Synonyma, antonyma, homonyma - procvičování 
 

Pracovní sešit 7. roč. -  str. 19 ( kontrola při on-line hodině ) 

 

 

Literatura – písemná práce – struktura literárního díla 

__________________________________________________________________________________ 

Anglický jazyk 

• Vyučující: H. Násirová nasirova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny: napsané na TEAMS  

 

 
 
Příloha:  

Unit 16 - Canada 
 
Cíl: umět udat základní zeměpisné údaje o území Kanady 
 
PS str.74 - slovíčka 
      str.68 - věty 
       str. 34 /1-3 
Uč str. 34/1 
DÚ -příloha- vypracuj a pošli na můj email nasirova@chelcickeho.cz  do 12.3.2021 do 16,00 
hod.   
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• Vyučující: P.Vanhaeren vanhaeren@chelcickeho.cz 

• Zadání práce:  

Tento týden proběhne hodina on-line na Teams v úterý 10:55, ve středu 10:55 a v pátek 8:00. 

Budete potřebovat učebnici, pracovní sešit a psací potřeby. 

Tento týden společně dokončíme UNIT 15 – THE VIKINGS (Cílem této lekce bude umět 

charakterizovat život a kulturní dědictví Vikingů, používat trpný rod ve vazbě It´s used for 

…ing.)      

V učebnici společně vypracujeme na str. 33/cv. 4, zápis si společně zapíšeme při on-line. 

Příloha: 8.3. – 14.3.2021 

A) Regular verbs -past tense 

Vzor:  jump  -  jumped ( Pozor na pravopisné změny u některých sloves.) 

1) empty   x   _________                                        6) travel    x  ____________ 

2) play        x __________                                       7) control  x  ___________ 

3) rub         x __________                                        8) copy      x  ___________ 

4) stay        x ___________                                       9) want     x  ___________ 

5) dry          x __________                                        10)need    x  ____________ 

 

 

B) Irregular verbs. 

 Vzor:  fly                flew                       flown 

1) go                       _____                     _____________ 

2) see                     ______                   _____________ 

3)_______             knew                       _____________ 

4)_______              ran                          _____________ 

5)_______              _______                 spent 

6)________            _______                 begun 

7) sit                         _______                 _________ 

8) ________           spoke                      _________ 

9) ________           wore                       _________ 

10) _______            _______                 written   
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V pracovním sešitě společně dokončíme cvičení UNIT 15.  

Za domácí úkol (HW) si vypracujete referát na téma „The Vikings“. Přesné zadání referátu si 

vysvětlíme během on-line výuky. Úkol mi posílejte na vanhaeren@chelcickeho.cz nebo na 

WhatsApp do pátku 12.3.2021. Opakujte si na test: slovní zásobu 15. lekce, porozuměni textu 

z učebnice na str. 32 „The Vikings“ 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, věty připravené pro Projekt Ich využijete později. 

Než budete řešit úkoly v Opakovacím testu, zopakujte si opět slovíčka v PS na str.17. 

PS str.15,16  Vypracujte všechna cvičení. 

Pokyny a rady:  

cv.1   Vyřešte podle zadání. 

cv.2    Doplněnou větu přečtěte a přeložte, jestli dává smysl. 

cv.3a  Odpovídat můžete také záporně (pomůcka v PS str.14, bod 6). 

cv. 3b Můžete použít věty z Projektu. 

cv. 3c Alespoň některé informace pište německy. 

cv. 5   Než doplníte spojení podle vzoru  Deutschland: Florian in Frankfurt, zjistěte,  

           ve kterých zemích leží uvedená města. 

cv. 6   Nápovědu najdete ve cv.1. 

cv. 7  Obrazce před větami pojmenujte správně podle účastníků v rozhovoru. Odpovídejte ve 3.os.č.j. 

Snažte se psát správně pravopisně a čitelně. 

 

To je poslední úkol E1, přeji vám trpělivost při řešení. 
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__________________________________________________________________________________ 

Ruský jazyk 

• Vyučující: M. Havlíček havlicek@chelcickeho.cz  

• Zadání práce:  

 

__________________________________________________________________________________ 

SPEC-PED 

• Vyučující: M.Jarešová jaresova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

pondělí: on-line hodina dle rozvrhu, vyjmen. slova po m + téma empatie  

středa: zadaná práce na skupinovém chatu teams, vypracovat do středy 19h 

 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ: 9. LEKCE (pondělí) 

1. Opakování 9. lekce (slovní zásoba, četba textu, diktát) 

2. Lekce 10: nová slovíčka, text 

3. Lekce 10: Nová písmenka: Б, Д, З, И, Е 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (středa) 

  

1. (10 minut) Pracovní sešit 22/8, 10 

2.  (10 minut) 22/9- napiš psacím písmem všechna slova, kde jsi v minulosti udělal chybu a 

která ti dělají problém. Pokud nevíš, co napsat, přepiš psacím písmem texty ze cvičení 5a a 6.  

3. (15 minut) Podívej se znovu na všechna videa, která jsme viděli během online vyučování. 

Během každého videa si psaní písmenek procvičuj do sešitu. Poté si každé malé i velké 

písmenko vždy napiš do samostatného řádku v sešitě: 

a. Б: https://youtu.be/hvhAG1WuBkU  

b. Д: https://youtu.be/qWVBExosyx4  

c. З: https://youtu.be/fkhjBjNNKM0  

d. И: https://youtu.be/fW3cPlzjAFI  

e. Е: https://youtu.be/wtxDIx4N3i0  

4. (10 minut) Pracovní sešit: 

a. Doplň odpovídající česká písmenka na začátku lekce na straně 24 

b. Procvič si písmenka podle cvičení v pracovním sešitě 24/3 (3.1-3.5) 

 

 

Všechny splněné úkoly samostatné práce vyfotografuj a pošli na email havlicek@chelcickeho.cz 

nebo je pošli přes chat aplikace TEAMS do tohoto čtvrtka do 12:00. 

 

mailto:havlicek@chelcickeho.cz
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__________________________________________________________________________________ 

Matematika 

• Vyučující: J.Horová horova@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

1. Početní výkony s racionálními čísly  

Řešení přikladů str. 147 – 150  

2. Opakování  

Řešení příkladů str. 150 – 151  

On-line hodiny    pondělí 1.3.  v 9h  

                               úterý     2.3.  v 10h  

                               středa   3.3.  v 10h  

                              čtvrtek  4.3.  v 11h 

__________________________________________________________________________________ 

Fyzika 

• Vyučující: P. Jirásek jirasek@chelcickeho.cz   

• Zadání práce:  

Užití páky 

Tento týden bude písemná práce (test) z látky Páka (učebnice strana 70. až 79.) Podívejte se na otázky 

a úlohy.  On-line vyučování je podle rozvrhu. 

 

_______________________________________________________________________ 

Přírodopis 

• Vyučující: K. Veselá vesela@chelcickeho.cz  

• Zadání práce: 

• Online hodiny proběhnou dle rozvrhu  

 

 

________________________________________________________________________ 

Dějepis 

 

• Vyučující: P. Ostap ostap@chelcickeho.cz   

• Online výuka dle rozvrhu 

• Učebnice: Přírodopis 7  

1.online hodina 

• Obojživelníci – bezocasí (žáby, obecná charakteristika, zástupci) 

2.online hodina  

• Obojživelníci – ocasatí  

mailto:horova@chelcickeho.cz
mailto:jirasek@chelcickeho.cz
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• Zadání práce: 

Online vyučování dějepisu probíhá v čase vyučovacích hodin v aplikaci TEAMS. Hodiny proběhnou on-

line formou v čase dle rozvrhu.  

Jan Lucemburský  
Pracovní sešit str. 40.str.  

Z předchozích hodin musíme zopakovat poslední Přemyslovce, zápas o český trůn po jejich vymření a 

zejména se podívat na českého krále Jana Lucemburského, kterému česká historiografie možná 

právem nebo neprávem dala přízviska král cizinec nebo král diplomat.  

Karel IV. 
Proč právě Karel získal přízvisko otec vlasti a před nedávným časem titul největší Čech? 

 

Pracovní sešit str. 41 – 42.  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Zeměpis 

• Vyučující: J. Zich zich@chelcickeho.cz    

• Zadání práce: 

Asie 

 
1. Napiš co víš o Asii, alespoň 10 pojmů ………………………………………………………………….. 

 

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

2. Jak se nazývá nejvyšší pohoří světa a jaký má nejvyšší vrchol? ……………………………. 

 

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

 

3. Na jaké litosférické desce leží Asie? ……………………………………………………………………… 

4. Ostrovy Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú tvoří jeden z nejvyspělejších států světa. 

Jaký stát máme na mysli? …………………………………… 

5. Asie je nejhustěji osídlený světadíl, kolika obyvateli přispívá Čína a Indii? 

 

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

 

6. Kde se nachází největší řeka Asie? Uveď stát a název řeky. …………………………………. 

mailto:zich@chelcickeho.cz


7 
 

7. Největším státem světa je Rusko, které částí patří i do Evropy. Jeho území pokrývá  

 

severský jehličnatý les zvaný t………………….., který je převážně tvořen ………………… . 

 

8. Jak se nazývá záliv proslulý těžbou ropy, v jehož blízkosti vznikali první civilizace? 

 

…………………………………………………………….. 

9. Co provádějí místní lidé v posvátné řece Ganze? …………………………………………….……. 

 

10. Napiš 2 divy světa, které se nacházejí na území Asie. …………………………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

Výchova k občanství  

• Vyučující: P.Dončuková doncukova@chelcickeho.cz     

• Zadání práce: 

1) Co je to kultura + funkce umění (příprava k opakování) 
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