
Třída: 7. B 
 

6. 4. – 8. 4. 
 

  
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 

p. uč. Šimonovská: 
Pracovní sešit 

-    str. 37 

-    v gramatické příloze na konci knížky vypsat do sešitu věty z 4.4 – 

nadpis: Vyjádření budoucnosti s přítomným průběhovým časem (dále bych 

vystavila výukové materiály na Freda a na Skypu vysvětlila) 

 

Kdo by měl málo co dělat, může zkusit duolingo.com – můžete si nastavit, 

že chcete procvičovat denně třeba jen 5 min. Je to trochu jako hra, když 

trénujete, dostáváte se do vyššího levelu. 

 

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

a nepravidelná slovesa. 

 

Německý jazyk Procvičování probíraného učiva na https://www.umimenemecky.cz/ 

Ruský jazyk 

p. uč. Veselková  

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

téma Velikonoce: 

https://www.detskestranky.cz/velikonocni-rusko/ (přečíst si) 

Zpracovat na papír A4 info o Velikonocích v Rusku (ČESKY!!!) 

(jak se nazývají rusky, kdy se slaví, jak probíhá předvelikonoční týden, co 

se jí, jaké zvyky se dodržují). 

Prosím o zaslání (ručně vytvořené práce naskenovat nebo vyfotit, může být 

ale zpracováno elektronicky) do 12. 4. na veselkova@1zsdobris.cz 

p. uč. Babčáková 

Prezentace Velikonoce bude umístěna na mých stránkách pro ruštinu, 

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

Matematika 

Práci z matematiky na toto období najde třída na stránce : 

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

zde pod nadpisem Procenta - PDF soubor - na konci souboru - Příklady k 

procvičení (vypočítej do sešitu) + odkaz pod souborem (můžeš protrénovat, 

co ses naučil). 
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Informatika 

Na webu www.proskoly.cz si udělat kvíz o Fake News. Přihlašovací údaje 

máte od svých třídních učitelů. 

 

Dějepis 
Učebnice str. 119 Hudba- odpovědět na otázky za textem. 

 

Občanská výchova Dodělat práci z minulého týdne, rozdíly mezi lidmi – napiš příklady.  

Fyzika 

Síla, otáčivé a deformační účinky síly; https://www.zsvaclav.cz/aktivity-

skoly/dokumenty-pro-zaky/3979-fyzika-priklady-k-procviceni. 

 

Přírodopis 

Dodělat předešlé úkoly a poslat mi na školní e-mail 

(cisarova@1zsdobris.cz) vypracovaný pracovní list cizokrajné ekosystémy. 

Ten naleznete na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid 

 

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  vajíčko – kresba, velikost A4.  Kraslici netradičně dozdobit 

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

slova… 

Tělesná výchova 

Zacvičit si podle videa na stránce: 

https://drive.google.com/drive/folders/19R-kunTo65iPDz6XpV-
l50gtUiNiVs-v. 
 

Pracovní výchova Velikonoční tradice – výroba pomlázky. 

Volitelné předměty 

Dom – Drobné domácí práce. Velikonoční výzdoba. 

 

KAJ- skupina p.uč. Kubátové: 

Easter 

naučit se slovíčka Velikonoce 

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