
Třída: 7. C 
 

  

  
Předmět: 

Vzdělávací témata pro domácí přípravu žáků: 

 

 KAJ 

Skupina p. uč. Babčákové: 

Dokončit projekt anglicky mluvící země 

 

Skupina p.uč. Kubátové: 

Připravit si text, který budete říkat během prezentace „své“ anglicky 

mluvící země. A naučit se ho. Povídání na max 5 minut. Připomínám: 

V prezentacích jsou pouze hesla a obrázky, nikoli celé věty, ty říkáte až 

během prezentace. Prezentaci můžete začít např. takto: One of the 

English speaking country is Canada. Let me introduce Canada. Canada 

is located in North America. It is the second largest country in the 

world. Its population is…..  

 

Český jazyk a 

literatura 

mluvnice – slovesa: s. 25 – cv. 2, 4, 5, s. 27 – opsat oba modré 

rámečky, cv. 1, 2, 3, s. 28 – cv. 9 

sloh – žádost: s. 142–143 – opsat modré rámečky 

literatura: četba knih ze seznamu doporučené literatury 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/  

 

Anglický jazyk 

Uč. str. 44 - Our trip to London - přečíst, přeložit a zapsat novou slovní 

zásobu, str. 45/2,3,4,6 zpracovat do sešitu 

Prac. sešit str. 77/ 4.1 the u názvů míst - opsat do sešitu 

Prac. sešit str. 34/1,2,3, 42/3  

 

Německý jazyk 
uč. s. 36/5 a,b,6 a prac. sešit s. 27/4,5  

 

Ruský jazyk 

Učebnice str. 30 – 31/cv. 1,2,3,4, PS – 17/ cv. 1, 2 

Opakovat azbuku. 

  

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 

Doporučuji Poměr, Přímou, Nepřímou úměrnost procvičit na 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

 

Informatika 

Počítačové sítě - projdi si prezentace, které najdeš  

v předmětu Informatika na webu školy  http://1zs.dobris.cz/webove-

stranky-trid 

 

 

 

Dějepis 

Kultura vrcholného a pozdního středověku: s. 115–120 – přečíst, 

vypracovat odpovědi na otázky pod textem. 

 

Doplňující materiály viz https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/  

Občanská výchova 
Velikonoční tradice  

 

https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid
http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid
https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/


Fyzika 

Procvičování str. 86 – 91 

Zápis a procvičování Tlak dle Powerpointu předchozí nabídky. 

Vypracovat do sešitu str. 88 – otázky 1, 2, 4,  

       str. 89 – otázky 3, 4.   

Přírodopis 

Učebnice str. 68 – pouště a polopouště, přečíst + výpisky, zapsat 

zajímavost 2 živočichů podle tabulky. 

Dokumenty na internetu nebo v TV dle vlastního výběru 

 

Zeměpis 

Vypsat poznámky a zpracovat otázky a úkoly k opakování - 

zemědělství (str. 82), hospodářství (str. 83, 84).  

 

Hudební výchova 
Najít na youtube oblíbené písničky a trénovat. 

 

Výtvarná výchova 
V sešitu Př libovolné zvíře cizokrajných ekosystémů 

  

Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle možností a 

podmínek žáků 

  

Pracovní výchova 
Drobné domácí práce 

  

 


