
Třída: 7. C 
 

  

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

7. C - mluvnice - s. 22 - opsat modrý rámeček a rámeček POZOR, 

cv. 2, 4, 5, 6 

                           s. 23 - cv. 10, 12 

                           s. 24 

                           s. 25 - opsat oba rámečky 

          sloh - s. 144-147 - opsat modré rámečky 

          literatura - četba knih ze seznamu doporučené literatury  

Anglický jazyk 

slovní zásoba - naučit celou 3. lekci (pracovní sešit str.82). 

Vypracovat cvičení v prac. sešitě str. 26/1,2,3, 28/1,2,3, 29/4,5, 

30/1,2, 31/3,4, 32/1. Přečíst a přeložit text v učebnici str. 36.  

Německý jazyk 
učebnice s. 34 a 35 - vypracovat vše 

pracovní sešit s. 26/1,2,3,4  

Ruský jazyk 

azbuka - opakování 

učebnice čtení str. 26-29 

Pracovní sešit str. 16 cv. 3, 4, 5  

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

procvičování – do ŠS – str. 34/5,6,7, 38/5-10, 42/3 

Informatika Dodělat prezentaci Cizokrajná zvířata a projít web kpbi.cz 

Dějepis 
7. C - s. 106-114 - přečíst, vypracovat odpovědi na otázky pod 

textem  

Občanská výchova Komunikace mezi vrstevníky 

Fyzika 

Fyzika učebnice str. 86 - 91 

Zápis poznámek a procvičování podle materiálu na stránkách školy. 

DUM (vpravo nahoře) Člověk a příroda, Fyzika pro 6. -7. roč.- 

TLAK ( prezentace v Powerpointu) 

Přírodopis 

Učebnice str. 64 – 66 savany a stepi – výpisky 

žlutá tabulka opsat 3 živočichy + zajímavost, obrázek živočicha 

Učebnice str. 67 vody teplých krajin – výpisky 

 žlutá tabulka opsat 3 živočich + zajímavost, obrázek živočicha 

Zeměpis 
Zeměpis - zapsat poznámky ze str. 76,77 (Podnebí Asie), 78,79 

(Přírodní krajiny), 80,81 (Obyvatelstvo a kultura)  

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

choreografie 

Výtvarná výchova 
  

Příběh včely - komiks.  

Tělesná výchova Každé ráno si dobře zacvič.  

Pracovní výchova Druhy plastů 

Volitelné předměty KAJ – pokračovat na zadaných prezentacích 

 

http://kpbi.cz/

