
Třída: 7. A  

14. 4. – 17. 4.  

  

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk 

Učebnice str. 40 – Spojky – modrá tabulka – vypsat do sešitu + 2/40 

ústně, str. 41 – Částice – modrá tabulka (horní) – vypsat do sešitu + 

ústně 1a/41, str. 42 – Citoslovce – modrá tabulka(horní) – vypsat  

do sešitu + ústně 3/42 

 

Anglický jazyk 

I. Žáková: 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/05.%20Jazyk%20

a%20jazykov%C3%A1%20komunikace/aj_7rocnik.htm  
Orientace a popis cesty – ústně odpovídejte na dané otázky – 

opakování předložek, PS str. 82/4C – slovní zásoba 

 

L. Babčáková: Město. Učebnice str. 46 přečíst a přeložit komiks  

cv. 1, vypsat do školního sešitu směry pohybu ve městě (go past,  

go straight, turn right atd.) PS str. 36 cv. 1 - hotový úkol vyfotit a 

poslat na babcakova@1zsdobris.cz.  

 

Německý jazyk 

Z. Kočí: Nauč se slovní zásobu L4 pracovní sešit str. 42 první dva 

sloupce. V pracovním sešitě udělej cvičení 1, 2, 3/ str. 34 a  

cvič.4, 6/ str.35. 

 

M. Cieślik: Sloveso HABEN: z následující prezentace zápis do sešitu 

a vypracování cvičení: 

https://drive.google.com/file/d/1BWRCOx_a_wP8KyZtT3If1pToR4i

rpCAp/view?usp=sharing 

Procvičování slovní zásoby  na 

https://www.umimenemecky.cz/pexeso 

Procvičit hlavně: čísla, čas, zvířata, rodina, barvy apod. 

Procvičit také tato témata s poslechem: 

https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek 
 

Ruský jazyk 

čtení učebnice str. 33 cv. 8, PS str. 19 cv. 7,8 - foto poslat na 

mail babcakova@1zsdobris.cz.  

 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Procenta – str. 56-58 – pročíst,  

do ŠS – procvičit - str. 57/6, 7, 13,  

Procvič si výpočty: str.: 58/17A – pro kontrolu můžeš foto/scann (dle 

možností) zaslat na culikova@1zsdobris.cz Doporučuji procvičení 

daných témat např. na https://dumat.webnode.cz/sedmicka/, 
http://1zs.dobris.cz/digitalni-ucebni-materialy, 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta  
  

Informatika Není v rozvrhu pro tento týden. 
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Dějepis 

http://www.1zsdobrisprojekt.cz/dumy_uloziste/14.%20%C4%8Clov

%C4%9Bk%20a%20spole%C4%8Dnost/dejepis_6_7rocnik.htm 

Hospodářský a technický rozvoj – vypsat do sešitu 
 

Občanská výchova Dokončit do sešitu vysvětlení – solidarita - potřební lidé - lidé v nouzi 

Fyzika Pokračovat v práci na projektu Měsíc  

Přírodopis 

Cizokrajné ekosystémy - pracovat dle pokynů na 

http://1zs.dobris.cz/webove-stranky- materiál Atlas rostlin a 

živočichů  
 

Zeměpis 

Východní Asie - uč. str. 89-92, prezentace a další materiály  

k nahlédnutí na Seesaw 

 

Hudební výchova 

Soco bate vira - tanec 

https://www.youtube.com/watch?v=zk_3onMpwwU&list=PL389Knv

pF_t2P7Z8ZIDzOy1LX5VpwI-zz&index=3  
 

Výtvarná výchova Jarní květiny – kresba podle předlohy 

Tělesná výchova 

Z. Kočí: Zacvičte si http://1zs.dobris.cz/nezarazene/vzdelavaci-

nabidka-pro-domaci-pripravu-zaku#more-23261e s p.uč. Hlinkou: 

tělocvik pro 2. stupeň: 

 

I. Císařová: Vybrat si jedno z následujících videí a zacvičit si 

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

l50gtUiNiVs-v. 
 

Pracovní výchova 

Zkuste se inspirovat a podívejte se dodatečně na dřevěné 

"Velikonoční výrobky": 

https://www.youtube.com/watch?v=lIN1Mv2-Yoc  
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