
Třída: 7. A  

6. 4. – 8. 4.  
  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk 

Do literárního sešitu vysvětlit Kronika, učebnice str. 37 a 39 

Předložky – modré tabulky – vypsat do sešitu nejdůležitější 

informace, cv. 5/37 do sešitu (pouze předložky). 

 

Anglický jazyk 

I. Žáková: učebnice str. 46 – přečíst a přeložit text (ústně),  

str. 47/4 – do sešitu(pouze členy), pracovní sešit str. 36/2, 37/3 

 

L. Babčáková: pracovní list Velikonoce Easter bude umístěn na 

mých stránkách pro ruštinu, odkaz bude na stránkách školy.  

 

Německý jazyk 

Z. Kočí: Projekt: učebnice str.39/13 (Projekt bude obsahovat název, 

v celých větách odpovíte na otázky) Poslat emailem p. uč. Kočí. 

 

M. Cieslik: Procvičování probíraného učiva na 
https://www.umimenemecky.cz/  
 

Ruský jazyk 

prezentace Velikonoce bude umístěna na mých stránkách 

pro ruštinu http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

  

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Procenta – str. 54-55 – pročíst + najít svých 8 

kartiček na zlomky a doplnit % - pro kontrolu můžeš foto zaslat,  

do ŠS – 55/dva rámečky + 2A, 3A. 

Zopakuj si PÚ str.: 50/7 – pro kontrolu můžeš foto/scann (dle 

možností) zaslat na culikova@1zsdobris.cz.  

Doporučuji procvičení daných témat na 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta  

 

Informatika 

Počítačové sítě - projdi si prezentace, které najdeš v předmětu 

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

 

Dějepis 
Učebnice str. 79-80 – Francie + Anglie – Stoletá válka – do sešitu 

vypsat nejdůležitější informace. 
 

Občanská výchova Do sešitu vysvětli – solidarita- potřební lidé – lidé v nouzi 

Fyzika 

Dle pokynů na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-  začít pracovat 

na projektu Měsíc.   

 

Přírodopis 
PS str. 9 cv. 35 

PS str. 10 cv. 37, 38  
 

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

  

Hudební výchova Zpívat oblíbené písničky z youtube.  

https://www.umimenemecky.cz/
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-


Výtvarná výchova 

Velikonoční vajíčko – kresba, velikost A4. Kraslici netradičně 

dozdobit školními motivy – geometrické tvary, vzorce z F, M… 

vyjmenovaná slova…  

 

Tělesná výchova 

I. Císařová: Zacvičit si podle videa na stránce: 

https://drive.google.com/drive/folders/19R-kunTo65iPDz6XpV-

l50gtUiNiVs-v 

 

Z. Kočí: Zacvičte si s p.uč. Hlinkou: tělocvik pro 2. stupeň: 

http://1zs.dobris.cz/nezarazene/vzdelavaci-nabidka-pro-domaci-

pripravu-zaku#more-23261  
 

Pracovní výchova 

Podívejte se na zajímavé nápady, jak zdobit velikonoční vajíčka: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y67MIxA0zGU  
 

Volitelné předměty 

KAj: 

M Housková: Na adresu houskovamo@email.cz mi napiš svoji 

emailovou adresu, příští týden bychom si mohli popovídat online. 

Popovídáme si o tebou připravené zajímavé osobnosti a o tom, jak 

vypadá tvůj den v době koronavirové domácí výuky.  

A. Kubátová:Easter naučit se slovíčka Velikonoce 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008031802-easter-vocabulary 

 

Dom: Drobné opravy oděvů zadním stehem. Přišívání knoflíků.  

 

Ahoj 7. A, v případě potřeby mě kontaktujte na email zakova@1zsdobris.cz. Ať se Vám daří a jste 

zdraví. 
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