
Třída: 7. B  

  

Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice: Z učebnice na str. 22-23 opsat tabulky (modrá, červená) a vypracovat  

cv. 2, 6 a 7 (ve cv. 7 dohledat a zapsat, co neznáte), dále cv. 10, 12 a jazykový 

rozbor (kromě úkolu č. 4). 

 

Sloh: Učebnice str. 137/15a, b, c, d, e, f (Napoleonova charakteristika, do sešitu  

na sloh). 

 

Literatura: Co nejdříve zaslat na cermakova@1zsdobris.cz vlastní báseň k soutěži 

Mé toulky za zvěří, pokud si přejete soutěžit! Aktivita v soutěži bude odměněna :-) 

Dále se věnujte četbě, pokud neseženete knihu ze seznamu doporučené literatury, 

zvolte si jinou ve vaší věkové úrovni. 

 

Anglický jazyk 

Šimonovská: 

Kdo ještě nemá aktivován účet na Fredovi, ať tak učiní, prosím. Budu tam dávat 

pracovní listy, řešení úkolů, odkazy atd. V případě otázek a potíží mě kontaktujte  

na školní mail – simonovska@1zsdobris.cz 

Zároveň se, prosím, přihlaste na Skype, pokud to je jen trochu možné. Raději přes 

počítač, přes telefon s tím měly některé děti problémy a nešlo jim to. Přidejte si mě 

do kontaktů (Alena Simonovska, live:.cid.a50748cfc353e21d). Dále už je nová 

látka. Pokud nemám dávat do konce uzavření škol jen opakování, potřebuji se  

s dětmi spojit.  

- Naučit a opakovat VŠECHNA nepravidelná slovesa, procvičovat Londýn a popis 

cesty 

Učebnice 

-  do sešitu odpovědět na otázky 49/2 

-  příběh ze str. 48 zpracovat jako komiks na A4 (komiks bude mít minimálně  

12 políček, u každého bude popis alespoň jednou větou). Poslat mi do mailu jako 

fotku/obrázek. 

 Vejlupková:  
New York - uč. str. 52-53; 52/3 a, b + 53/2,3 - do sešitu; opakovat slovíčka a 

nepravidelná slovesa. 

 

Německý jazyk 

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. 

 

Ruský jazyk 

p. uč. Veselková  

Procvičovat azbuku na https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/ 

procvičovat názvy barev a zvířat na https://www.jazyky-

online.info/rustina/procvicovani.php 

Zopakovat si tvary osobních zájmen (učebnice str. 29/6) a str. 25/2. 

Pracovní sešit: str. 12, 13, 15/8, 16/1,2 (některá cvičení by už měla být hotová, 

pokud nejsou, dodělat). 

p. uč. Babčáková 

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. 
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Matematika 

Procenta - učebnice 2 díl: str. 54-64.  

Projít tyto strany, vypsat důležité do sešitu + do sešitu cvičení: 1,2,3 str. 55, 

str. 56 cv. 4 C, str. 57 cv. 6,7,8, 13. Dále str. 59 - do sešitu 

rámečky, str. 60- do sešitu vzorový příklad. Str. 62 cv. 10,11,12. Str. 64 cv. 15,16. 

 

Informatika 

Seznámit se s pojmem FAKE NEWS a zamyslet se nad tím, jak fake news ovlivňují 

náš život, jak si ověřit, zda se jedná o pravdivou informaci, jaké stránky k tomu 

mohu použít apod. 

 

Dějepis Učebnice str. 117,118 Vzdělanost a literatura- odpovědět na otázky za textem. 

Občanská 

výchova 
Rozdíly mezi lidmi – napiš příklady. 

Fyzika 

Deformační účinky síly. Tlak. Značka fyz. veličiny a jednotky. Tlaková síla; 

http://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-deformacni-ucinky-sily-85-.pdf 

 

Přírodopis 

uč. str. 67-76 (cizokrajné ekosystémy) - přečíst + zápisky + obrázek 

uč. str. 77- 79 - přečíst 

Pracovní list - vyplnit na známky (viz.příloha). 

  

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

 

Hudební 

výchova 

Najít na youtube karaoke oblíbené písničky a trénovat. 

 

Výtvarná 

výchova 

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

člověka, zvíře, květinu a doplnit jednoduchým textem. 

Tělesná výchova 
Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle možností žáků.  

 

Pracovní 

výchova 
Výroba pomlázky.  

Volitelné 

předměty 

Dom – Zdobení velikonočních vajíček. 

KAJ- Skupina p.uč. Kubátové: 

Předložky místa IN/ON/AT 

naučit se slovíčka z videa 

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