
Třída:7.B 
 

14. 4. – 17. 4. 
 

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Tento týden se zaměřte na četbu. Do sešitu na literaturu si napište 

nadpis Čtenářský deník a pod něj název knihy, jejího autora a rok 

vydání. Pod tyto informace shrňte to, co jste zatím v knize přečetli. 

Dále si vypište do sešitu na mluvnici jednu větu z vaší knihy, která 

vás zatím nejvíce zaujala a : 

1. Napište, proč vás zaujala. 

2. Určete u ní slovní druhy. 

3. Najděte základní skladební dvojici.  

Pokud si nebudete něčím jistí, napište mi email na 

cermakova@1zsdobris.cz . 

Anglický jazyk 

p. uč. Šimonovská: 
Domluva přes Skype/Freda včetně zpětné vazby, úkoly postupně 

zadám i tam, jinak toto: 

•    dále opakovat nepravidelná slovesa a popis cesty – učebnice str. 

54/1b – do sešitu popsat, jak se dostanu z bodu A do bodu B dle 

mapky na téže straně (klidně s otevřenými sešity, kde máte mít 

vypsaná slovíčka) + pracovní sešit 42/2 

•    Future arrangements (plánovaná budoucnost) –

 pracovní sešit: str. 41 

 

p. uč. Vejlupková: 
Present perfect 

PS str. 44-45 

uč. str. 56-57 pročíst, vysvětlení na Seesaw 

slovní zásoba U5/a,b + všechny tři tvary nepravidelných sloves (stále 

opakovat). 

 

Německý jazyk 

Sloveso HABEN: z následující prezentace zápis do sešitu a 

vypracování cvičení: 

https://drive.google.com/file/d/1BWRCOx_a_wP8KyZtT3If1pToR4

irpCAp/view?usp=sharing 

Procvičování sl. zásoby nahttps://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 

p. uč. Veselková  

Opakování azbuky písemně i na 

https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/ 

Časování slovesa ŽÍT, BYDLET: 

učebnice str. 31/3a - přečíst si, 32/3b - přepsat si do školního sešitu a 

naučit se. 
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Pracovní sešit str. 17/1,2; 18/3. 

Pokud máte možnost, založit si účet na Google Classroom a přihlásit 

se do kurzu (kód: blqbyhj ). 

p. uč. Babčáková 

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

babcakova@1zsdobris.cz. 

 

Matematika 

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

Žáci zde mají uloženy pracovní listy č. 1 a 2. Do 17.4. vypracují 

pouze pracovní list č. 1. a zpět ho pošlou v jaké-koli podobě (fotka, 

doc...) zpět na můj email. 

 

Informatika 

Seznámit se s příponami souborů: 

https://www.jaknainternet.cz/page/1720/typy-souboru/ 

 

Dějepis Uč. str. 121 Stavy, 122 Manufaktura- vypracovat otázky za textem. 

Občanská výchova Solidarita – informace si vyhledej na internetu a vypiš do sešitu. 

Fyzika 

Tlak. Tlaková síla. Uč. str. 89/Otázky a úkoly: U3 překreslit a 

doplnit tab., U4; str. 91/ výpočet př. 2, 4 (uvádět postup výpočtů - 

viz vzorové příklady) a poslat na adresu: vavrovael@1zsdobris.cz 

 

Přírodopis Cizokrajné ekosystémy - prac.sešit str. 10/37-39, str. 11/44. 

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=PL389Kn

vpF_t2P7Z8ZIDzOy1LX5VpwI-zz&index=3 

Soco bate vira - slova 

https://www.youtube.com/watch?v=31B7m4aVUh0 

 

Výtvarná výchova 
Téma Jarní květiny - kresba podle předlohy.  

Tělesná výchova 

Vybrat si jedno z následujících videí a zacvičit si 

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

l50gtUiNiVs-v. 

 

Pracovní výchova Vypiš si do sešitu využití řemesel v praktickém životě.  

Volitelné předměty 

Dom   
Není v rozvrhu pro tento týden. 

KAJ- p. uč. Kubátová 

Není v rozvrhu pro tento týden. 
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