
Třída: 7. A  

  

  

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk 

učebnice str. 28/9a do sešitu, Příslovce str. 34-35 modré tabulky – vypsat 

nejdůležitější informace do sešitu, cv. 7/35 do sešitu, Fejeton – vysvětlit  

do literárního sešitu, využít digitální učební materiály – Jazyk a jazyková 

komunikace http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/ na stránkách 

školy, procvičovat učivo na https://www.skolasnadhledem.cz/ 

 

Anglický jazyk 

I. Žáková: učebnice str. 45/2,6 do sešitu, pracovní sešit str.82/B slovní 

zásoba 

 

L. Babčáková: Určitý člen the s názvy míst. Přečti si výklad v prac. sešitě 

na str. 77 4.1., opiš si pravidla do školního sešitu. Uč. str. 45 cv. 3,4,6. 

Pracovní sešit str. 34-35 cv. 1,3,4,5,6 - vyfoť a pošli mi na školní mail.  

 

Německý jazyk 

M. Cieslik: Do sešitu vypracovat: učebnice 45/8, 46/10, 47/15 

Z pracovního sešitu: str. 42 - vypsat a naučit se slovíčka ze sekce der 

Ball až Lies! a vypracovat do sešitu učebnice 46/11 

 

Z. Kočí:Naučit se slovíčka Pracovní sešit str.33/L3 

Číst v učebnici str.39/12 

Otevřít DUM na stránkách školy: přídavná jména: 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/07. Jazyk a jazyková 

komunikace/nj_78rocnik.htm  

 

Ruský jazyk 

Učebnice str.31-32 přečti cv. 3a a doplň časování slovesa bydlet do cv. 3b, 

časování opiš do školního sešitu a nauč se ho. Pak udělej cv. 4, 5a, 5b. 

Pracovní sešit str. 18 cv. 3 - vyfoť a pošli na můj školní e-mail.  

 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Přímá a nepřímá úměrnost – str. 48-53 - pročíst, do 

ŠS – 50/2A, 5A, 6AB, 52/13, 53/16  

Zopakuj si str.:48/Úlohy na závěr A – pro kontrolu můžeš foto/scann (dle 

možností) zaslat na culikova@1zsdobris.cz  

Doporučuji procvičení daných témat na https://www.skolasnadhledem.cz/, 

https://dumat.webnode.cz/sedmicka/ 

  

Informatika 

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

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

 

Dějepis 

učebnice str. 115-120 Gotika – zápis máme v sešitě, vybrat osobnost, 

stavbu, dílo,… tohoto období a vypracovat referát (formátA5), poslat na 

zakova@1zsdobris.cz 

 

Občanská výchova Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi – dokončit příklady do sešitu 

Fyzika 
dokončit práci z minulého týdne - procvičování - Deformační účinky síly - 

uč. str. 89 cv. 3,4,5  

Přírodopis 

Hospodářsky významné organismy  - poznámky do sešitu dle prezentace na 

webových stránkách školy, chybějící informace doplnit podle 

učebnice str.48 - 58  
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Zeměpis Regiony Asie (Střední Asie) - uč. str. 87-89 (stručný zápis do sešitu)  

Hudební výchova Zpívat oblíbené písničky z youtube.  

Výtvarná výchova 

Velikonoční přání – kresba nebo malba, velikost A4. Na obrázek umístit 

postavu člověka, zvíře, květinu a doplnit jednoduchým textem  

 

Tělesná výchova 

Procvičte si tělo v obýváku: 

https://drive.google.com/open?id=19R-kunTo65iPDz6XpV-l50gtUiNiVs-v 

 

Pracovní výchova 
Podívejte se na video: "Plasty kolem nás" 

https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA 

Volitelné předměty 

KAJ: M. Housková: Připrav si povídání o tom, jak v době domácí výuky 

vypadá tvůj den. Povídání by nemělo být delší než 1 min. Na adresu: 

houskovamo@1zsdobris.cz mi napiš svoji emailovou adresu, příští týden 

bychom si mohli popovídat online 

A. Kubátová: Předložky místa IN/ON/AT naučit se slovíčka z videa 

https://www.youtube.com/watch?v=pf5ib8gUpvU 

DOM: Drobné opravy oděvů zadním stehem. Přišívání knoflíků. 

 

 

Ahoj 7. A, zdravím Vás takhle na dálku, doufám, že jste všichni zdraví, že se těšíte, až se zase 

společně sejdeme v naší třídě, protože já se na Vás moc těším a naše každodenní potkávání  

v jednotlivých předmětech mi chybí. Věřím, že postupně zvládáte všechny úkoly, že nemáte žádné 

problémy. Pokud byste potřebovali, napište mi na můj email zakova@1zsdobris.cz. 
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