
Třída: 7.A 
 

  

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

Opakovat slovní druhy – učebnice s. 8-23 (modré tabulky + některá cvičení na 

procvičení), četba z doporučené literatury  

Anglický jazyk 

I. Žáková – opakovat minulý čas prostý a průběhový, slovní zásoba 3A,B,C,D 

s 82 v pracovním sešitě (po návratu do školy bude písemně zkoušeno), 

pracovní sešit s. 29-33 doplnit cvičení 

L. Babčáková – učebnice s. 41 čtení + překlad cv. 1,2,3, pracovní sešit s. 32-

33 

Německý jazyk 

M. Cieslik -  pracovní sešit s.27/5,29/13, 32/5, slovíčka v pracovním sešitě 

s 33 

Z. Kočí – lekce 3 – pracovní sešit s. 27/5,6, 28/8,9,10,11, 31/1,3 

Ruský jazyk Opakovat azbuku, učebnice s. 26-29 čtení, pracovní sešit s. 16/3,4,5  

Matematika 
Učebnice Ma 2. díl – Přímá a nepřímá úměrnost - str. 29-42 procvičování – do 

ŠS – str. 34/5,6,7, 38/5-10, 42/3  

Informatika Dodělat prezentaci Cizokrajná zvířata a projít web kpbi.cz  

Dějepis Doba poděbradská učebnice s. 109-112 – přečíst, vypracovat otázky za texty  

Občanská výchova Komunikace mezi vrstevníky  

Fyzika 

Učebnice str. 86 – 91 přečíst 

· Zápis poznámek a procvičování podle materiálu na stránkách školy: 

DUM (vpravo nahoře) – Člověk a příroda – Fyzika 6. a 7. ročník – Tlak 

(prezentace v powerpointu) 

  

Přírodopis 

Učebnice str. 44 – 45 přečíst 

Zápis poznámek do sešitů (vynechat jednu stránku na nalepení pracovního listu 

z minulé hodiny): 

3) Organismy člověkem pěstované nebo chované 

Pokojové rostliny 

Zjisti, jaké pokojové rostliny máte doma. Uveď jejich názvy (pokud víš). 

Vyber si jednu pokojovou rostlinu (nemusíte ji mít doma) a zpracuj do sešitu 

na celou stránku myšlenkovou mapu (název český a latinský; nároky na světlo, 

půdu, zálivku; pravidelná péče - přesazování, přihnojování, sprchování…; 

rozmnožování) 

  

Zeměpis Učebnice s. 76-84 vypsat stručné zápisy + doplnit sešit  

Hudební výchova Najít na youtube karaoke oblíbené písničky a trénovat, včetně choreografie.  

http://kpbi.cz/


Výtvarná výchova 
  

Příběh včely - komiks.  

Tělesná výchova Každé ráno si dobře zacvič.  

Pracovní výchova Druhy plastů.  

Volitelné předměty 

Konverzace Aj – A. Kubátová – pokračovat na zadaných prezentacích 

M. Housková – učit se slovíčka a fráze na téma People: looks + feelings 

(materiál máte, po návratu do školy bude zkoušení)  

 

Po návratu do školy přinést přihlášky na volitelné předměty a ekologický pobyt. 


