
  
 
Třída: 7.C 

 Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

mluvnice – slovesa: shoda podmětu s přísudkem – opakování 

 

sloh – žádost: Sepiš žádost o zapůjčení video kamery, kterou potřebuješ k 

vypracování školního projektu. Nezapomeň na všechny náležitosti. Žádost 

mi pošli na e-mail. 

 

literatura: četba knih ze seznamu doporučené literatury 

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

 

Anglický jazyk 

Uč. str. 46/1 přečíst, přeložit, zapsat nová slovíčka 

PS str. 77/4.2 Člen neurčitý (o něčem mluvím poprvé) a člen určitý (něco už 

jsem zmínila a vím, o čem mluvím) - zapsat zápis do sešitu 

PS str. 36/1,2, 37/3 

Slovní zásoba v PS str. 82 – 4A, 4B 

Slovní zásobu je také možné procvičovat na Quizlet - Level 3 – Unit 4A, 4B 

(Postup najdete na http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid – AJ) 

Výsledky cvičení je možné konzultovat s vyučující emailem 

 

Německý jazyk 

Uč. s. 37/7 - napsat do sešitu, co děti ne/dělají rády, dále s. 37/8 – odpověz 

na otázky do sešitu dle sebe a s. 37/9 

 

Ruský jazyk 

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. 

 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Přímá a nepřímá úměrnost – str. 48-53 - pročíst,   

do ŠS – 50/2A, 5A, 6AB, 52/13, 53/16 

Zopakuj si str.: 48/Úlohy na závěr A – pro kontrolu můžeš foto/scann (dle 

možností) zaslat na culikova@1zsdobris.cz 

Doporučuji procvičení daných témat na https://www.skolasnadhledem.cz/ , 

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

 

Informatika 

Počítačové sítě - projdi si prezentace, které najdeš v předmětu Informatika  

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

  

Dějepis 

Zhlédnout dokument Den, kdy Jana z Arku dobyla Orléans 

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

 

Občanská výchova 
Rozdíly mezi lidmi – napiš příklady do sešitu 

 

Fyzika 

Na stránkách školy http://1zs.dobris.cz/webove-stranky-trid- Fyzika 7.A jsou 

umístěné pracovní listy: Tření a třecí síla, Význam třecí síly. Vypracujte 

PL do sešitu pomocí učebnice (str. 91 - 97). 

   

Přírodopis 

Učebnice str. 70-71 – tundry a polární oblasti, přečíst + výpisky 

Aktivita na známky – atlas rostlin a živočichů (viz email pro rodiče)  

 

Zeměpis 
Uč. str. 90, 91, 92 – Východní Asie – přečíst, zapsat poznámky 

 

Hudební výchova 
Zpívat oblíbené písničky z youtube.  

 

Výtvarná výchova 
Atlas živočichů a rostlin – aktivita ve spolupráci s Př. 
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Tělesná výchova 

Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle možností a podmínek  

žáků  

 

Pracovní výchova 
Drobné domácí práce  

 

Volitelné předměty 

Dom - Velikonoční výzdoba 

KAJ  - Skupina p.uč. Kubátové: 

Předložky místa IN/ON/AT, naučit se slovíčka z videa 

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

KAj - skup. p.uč. Babčákové dokončit prezentaci English speaking 

countries. 

 

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

