
Třída: 7.C  

6. 4. – 8. 4.  

 Vzdělávací témata 

Český jazyk a 

literatura 

Mluvnice – příslovce: s. 34-6 

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

 

Anglický jazyk 

PS – 42/1,2 

Opakování slovní zásoby lekce 3 (3A, 3B, 3C, 3D – PS str. 82), lekce 4 (4A, 

4B – PS str. 82). 

Procvičovat lze i na Quizlet - Level 3 – unit 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B) 

 

Německý jazyk 
 

Zkontroluj PS od 1. lekce do s. 27 - cvičení, které nemáš hotové – doplň. 

 

Ruský jazyk 
Prezentace Velikonoce bude umístěna na mých stránkách pro ruštinu, odkaz 

bude na stránkách školy  

 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Procenta – str. 54-55 – pročíst + najít svých 8 kartiček 

na zlomky a doplnit % - pro kontrolu můžeš foto zaslat , 

do ŠS – 55/dva rámečky + 2A, 3A, 

Zopakuj si PÚ str.: 50/7 – pro kontrolu můžeš foto/scann (dle možností) 

zaslat na culikova@1zsdobris.cz 

Doporučuji procvičení daných témat na 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta  

 

Informatika 
 

Není v rozvrhu pro tento týden. 

   

Dějepis 

Zhlédnout dokumenty Den, kdy Kolumbus objevil Ameriku, Den, kdy první 

Evropan spatřil Tichý oceán a Den, kdy byla dokončena první plavba kolem 

světa 

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

 

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

 

Fyzika 
Opakování Třecí síla, Tření. Pokračování na zadaných úkolech z minulé 

nabídky. Pracovní listy Třecí síla a Tření. 

 

Přírodopis 
Atlas rostlin a živočichů – pokračovat v zadané práci 

 

Zeměpis 

Uč. str. 92 – otázky a úkoly k zopakování - vypracovat do sešitu 

Podívat se na rozhovor na Youtube, kde se dozvíš zajímavé informace o 

KLDR: Když mi vzali pas, došlo mi, že mám průšvih, vzpomíná koreanistka 

Nina Špitálníková na KLDR. 

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

 

Hudební výchova 
Zpívat oblíbené písničky z youtube.  

 

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

  

Tělesná výchova 
Kondiční a kompenzační cvičení, sportovní hry dle možností a podmínek  

žáků  

 

https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/
https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta
https://zuzana-bilkova-vyuka.webnode.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=xeKDtFdSLrA


Pracovní výchova 
Drobné domácí práce  

 

Volitelné předměty 

Dom: Zdobení velikonočních vajíče 

 

KAj - Easter 

naučit se slovíčka Velikonoce 

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

skupina p. uč. Babčákové pracovní list Velikonoce Easter bude na stránkách 

pro ruštinu 

 

 

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

