
Třída: 7. B  
 

  

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

  
Po návratu do školy prosím přinést vyplněné formuláře s volitelnými 

předměty na příští rok!  

Český jazyk a 

literatura 

Vše písemně do sešitu na mluvnici: 

Učebnice str. 17/ červená tabulka, cv. 3, str. 18/tabulky, cv. 4,6,7,8,9,10, str. 

19/cv. 12,tabulky, cv. 1, str. 20/cv. 2,3a,4, jazykový rozbor (kromě úkolů č. 3 a 8). 

Do sešitu na literaturu dokončit báseň do soutěže Mé toulky za zvěří. U každé 

básně bude napsáno, o jaký druh rýmu se jedná! Rýmy budou pravidelné!  

Kdo má zájem o odeslání básničky do soutěže - odeslat na email: 

cermakova@1zsdobris.cz do 20. 3. 2020.  

Anglický jazyk 

AJ (Vejlupková) 

uč. str. 48 – 49/2 do sešitu  

PS 38 – 39, 42/1,2,3 + slovíčka 4C  

AJ (Šimonovská) 
- procvičovat nepravidelná slovesa, Londýn 

Pracovní sešit – do slovníčku vypsat všechna slovíčka z 36/1 (téma: Directions), 

cvičení doplnit; 36/2 

 Str. 39 – celá (cv. 5 přeložit do sešitu, cv. 6 psát v minulém čase) 

Německý jazyk 
Prac.sešit 27/5, 29/13, 32/5 

Slovíčka prac.sešit str. 33  

Ruský jazyk 

Babčáková -  azbuka – opakování  

učebnice čtení str. 26-29 

Pracovní sešit str. 16 cv. 3, 4, 5 

Veselková - prac. sešit str. 10/20; 12/3,4; 13/1,2; 16/1,2; 17/1,2; 19/1,2 

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

do ŠS – str. 34/5,6,7, 38/5-10 

Informatika Dodělat prezentaci Cizokrajná zvířata a projít web kpbi.cz  

Dějepis 
Doba poděbradská a Jagellonci uč. str. 109-114 - písemně do sešitu: nadpisy + 

odpovědět na otázky za textem  

Občanská výchova Komunikace mezi vrstevníky  

Fyzika 

Uč.str. 70 – 79 Otáčivé účinky síly. Páka – zopakovat 

Uč.str.76/ U 8a),b) 

Uč.str.80/U 1a),b) – překreslit + výpočty 

Přírodopis 
Uč. str. 64-65 (savany a stepi) - přečíst + zápisky do sešitu + obrázek jednoho 

živočicha, který žije ve stepích a obrázek jedné rostliny v savanách.  

Zeměpis uč. 76 – 84  udělat stručné zápisy, doplnit sešit 

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

Pracovní výchova Druhy plastů.  

Výtvarná výchova 
  

Příběh včely - komiks.  

Tělesná výchova Každé ráno si dobře zacvič.  

Volitelné předměty KAJ - pokračovat na zadaných prezentacích 
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