
Třída: 7. A  

  
  
Předmět: Vzdělávací témata pro domácí přípravu žáků: 

Český jazyk 

Učebnice str. 25 - Slovesa –  modrá tabulka a cv. 4/25 do sešitu, str. 27 
Slovesný rod činný a trpný– modrá tabulka a cv. 8/28 do sešitu, str. 147 

modrá tabulka dole – Výpisky – opsat do slohového sešitu, pokračovat 

v četbě knihy z nabídky doporučené četby, doporučuji procvičovat učivo na 

https://www.skolasnadhledem.cz/   
 

Anglický jazyk 

I.Žáková PS str. 77 – 4.1 + 4.2 dopsat do sešitu (the, a, an), PS str. 82/4 

Cities/A Our trip to London – slovní zásoba, PS str. 34/1,3 35/4,5, U str. 44 
– Our trip to London – přečíst a přeložit (ústně) 

L. Babčáková Učebnice str.44-45 cv.1,2 čtení, překlad, naučit se názvy 

památek. 

PS str.34 cv.1,3 

 

Německý jazyk 

M. Cieslik Na čtvrtku udělat projekt s názvem Mein Lieblingstier (Moje 

oblíbené zvíře) - vybrat si nějaké zvíře, namalovat ho, napsat o něm v 
celých větách základní informace (jak se jmenuje, jakou má barvu, kolik je 

mu let, odkud pochází, jaké je - velké/malé, temperamentní apod. - použít 

probrána přídavná jména). Používáme větu Es ist ... Projekt bude 
oznámkován, prosím přinést do školy ihned po otevření. 

 

Z. Kočí Písemně do sešitu: kniha str. 37/7,9, str.38/11 

 

Ruský jazyk 

Učebnice str. 30-31  cv. 1,2,3,4 

PS str. 17 cv. 1,2  

 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Přímá a nepřímá úměrnost – Grafy – str. 42-47, do ŠS 
– str. 44/rámeček, 44/3A, 4A, 47/rámeček, 47/2A, 3A  Učebnice Ma 2. díl 

– Přímá a nepřímá úměrnost - str. 29-42 procvičování – do ŠS – str. 

34/5,6,7, 38/5-10, 42/3 Doporučuji Poměr, Přímou, Nepřímou úměrnost 
procvičit na https://www.skolasnadhledem.cz/ 

  

Informatika 

 Počítačové sítě - projdi si prezentace, které najdeš v předmětu Informatika 

na webu školy http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid  

 

Dějepis Doba poděbradská a Jagellonci str. 109-114 – poznámky do sešitu  

Občanská výchova Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi – napsat příklady  

Fyzika 

Na stránkách školy (Informace - Webové stránky tříd a předmětů - Fyzika 

7. A) jsou umístěné pracovní listy: Tření a třecí síla Význam třecí síly 

Vypracujte PL do sešitu pomocí učebnice (str. 91 - 97).  
 

Přírodopis 

Na stránkách školy (Informace - Webové stránky tříd a předmětů - 

Přírodopis 7. A) je umístěná prezentace - Organismy člověkem pěstované 

nebo chované. Doplňte chybějící údaje pomocí učebnice str. 46 - 48, popř. 
Pomocí jiných zdrojů. 

Vypracujte v pracovním sešitě následující cvičení: str. 7 cv. 26 až 29; 

str. 8 cv. 30 až 33; str. 9 cv. 34 

https://www.skolasnadhledem.cz/
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid


Zeměpis 

Zajímavosti Asie - Pročíst str. 85-86 a do sešitu vypracovat otázky 

86/2,3,4,7,8,9,12,14; kdo stále nemá, dá si do pořádku sešit. 

Kdo z rodičů má zájem, založila jsem výukovou platformu Seesaw. Pro 
informace, souhlas a kód na spuštění mě kontaktujte na školní mail 

vejlupkova@1zsdobris.cz  

 

Hudební výchova Najít na youtube oblíbené písničky a trénovat.    

Výtvarná výchova 

Pozvánka na oslavu – kresba, malba 
Využít různé typy písma a zajímavou kombinaci barev. Možnost inspirace 

– Pinteres 

 

Tělesná výchova 

Z. Kočí Týdenní výzva: 10x dřep, sedy-lehy 10x, prkno 5xnádech-výdech. 

Opakuj každý cvik 2x (2 série). Každý den přidej 2 cviky navíc. Pobyt na 

čerstvém vzduchu aspoň 20 minut denně.  
 

I. Císařová Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle možností 

žáků.  

 

Pracovní výchova 

Písemně zpracuj do sešitu 3 témata: DŘEVO, PLASTY, KOVY. Načrtni 

výrobek, který by si dokázal vyrobit pomoci plastové láhve, tavné 

pistole a nůžek.  

 

Volitelné předměty 

 KAj: M. Housková Připrav si povídání (v angličtině) o zajímavé 

osobnosti. Může být česká, ale i ze zahraniční, může to být někdo, kdo už 
nežije, ale i žijící osobnost. Nesmí to být ovšem nikdo smyšlený 

(pohádková postava, atd.). Povídání by mělo být dlouhé 1,5-3 min. 

Obsahem bude: kdo to je – např. sportovec, politik, vědec, atd… Jak je 

starý (příp. u již nežijících 
osob kdy žil), odkud pochází. Největší část povídání věnuj tomu, čím se 

proslavil, zmiň několik zajímavostí. Nakonec zmiň důvod, proč sis ho 

vybral/a.  
 

A. Kubátová Připravit si text, který budete říkat během prezentace „své“ 

anglicky mluvící země. A naučit se ho. Povídání na max 5 minut. 
Připomínám: V prezentacích jsou pouze hesla a obrázky, nikoli celé věty, 

ty říkáte až během prezentace. Prezentaci můžete začít např. takto: One of 

the English speaking country is Canada. Let me introduce Canada. Canada 

is located in North America. It is the second largest country in the world. 
Its population is… 

 

DOM: Ruční šití – přední a zadní steh 
 

 

V případě dotazů mě kontaktujte na zai13@seznam.cz.  

Zadaným úkolům věnujte pozornost, pracujte pečlivě, s rozvahou, rozumem, soustředěním a postupně. 

Věřím, že tak všechno zvládnete. Na procvičování využijte nabídky on line výuky. Také doporučuji 

sledovat každý den pořad Odpoledka na ČT2. 

 

 

mailto:zai13@seznam.cz

