
Třída: 7. A  

27.4. - 30.4.   

  
Předmět: Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

učebnice str.74-75 Přísudek – modré tabulky – vypsat 

nejdůleţitější informace do sešitu, 1/75 nahoře (ústně), doporučuji 

procvičovat učivo např. na pravopisne.cz, onlinecviceni.cz, 

skolasnadhledem.cz, 1zs.dobris.cz/digitalni-ucebni-materiály, 

případné dotazy pište na mail 
 

Anglický jazyk 

L. Babčáková: Google Classroom kód kurzu sc7hfgp nebo práce 

s textem učebnice str. 48 čtení, překlad, cv.2 str. 49 odpovědět na 

otázky a poslat na babcakova@1zsdobris.cz. 
 

I. Žáková: PS str. 82/3D – slovní zásoba, U str. 54/1,3 do sešitu,  

inspirujte se oběma cvičeními, do sešitu nakreslete plán města, 

pojmenujte jednotlivá místa, představte si situaci, kdy Vás 

kolemjdoucí ve městě poţádá o pomoc, potřebuje se dostat z místa 

A do místa B, vymyslete a napište krátký rozhovor mezi Vámi a 

kolemjdoucím, rozhovor s plánkem pošlete mailem, případné 

dotazy pošlete mailem 
 

Německý jazyk 

Z. Kočí: Zopakujte si časování slabých (pravidelných) sloves na: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2533 

V pracovním sešitě písemně vypracujte str.37/11, 13. Kdo ještě 

neposlal úkol z minula (kniha str.39/ 13), tak pošle co nejdřív 

nakoci@1zsdobris.cz 

M. Cieslik: Zopakovat si W-otázky. Pracovní list zde: 

https://drive.google.com/open?,,,,,,id=131Wd6MAXpFbTtpV2Ra

RuhrX26GjXYI3E 

Doplnit správné slovíčko z menu nahoře, věty přeloţit a naučit se. 

Kdo má moţnost, pracovní list vytiskne. Kdo ne, přepíše do sešitu. 

Pracovní list bude také k vyplnění na Google učebně (kód kurzu: 

wn35anp  

 

Ruský jazyk 

Google Classroom kód kurzu c3mcxsh nebo učebnice str. 34 cv. 

3A čtení, překlad a 3B přiradit obrázky k textu.  

 

Matematika 

Učebnice Ma 2. díl – Procenta – str. 62 - 64 – pročíst a povinně do 

ŠS – 62/8A, 10, 64/15A,17 – pro kontrolu můţeš foto/scann zaslat 

na culikova@1zsdobris.cz Doporučuji procvičení daných témat 

např. na Google Classroom, https://dumat.webnode.cz/sedmicka/, 

http://1zs.dobris.cz/digitalni-ucebni-materialy, 

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

Excel - podívej se na video se základními funkcemi v 

programu https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg  
 

Dějepis Objevné plavby – dokončit práci z minulého týdne 

Občanská výchova 

do sešitu uveďte příklad solidarity v rámci třídy, ve svém okolí a 

mezi státy 
 

Fyzika 

Hydraulická zařízení 

- shlédnout video na 

odkazu https://www.youtube.com/watch?v=EjfNKXDJ_P8  
- přečíst uč. str. 102 -104 
- připravený zápis (http://1zs.dobris.cz/webove-stranky) 
vytisknout, nalepit, 
popř. přepsat do sešitu, vypracovat úkoly (zaslat do 3. 5. 2020) 
Následující práce zaslat do 1. 5. 2020 na mail 
hadamovska@1zsdobris.cz: 
Tření a třecí síla - PL 
Význam třecí síly - PL 
Práce zadávána přes GC. 
 

Přírodopis 

Cizokrajné ekosystémy - pracovat dle pokynů na 

http://1zs.dobris.cz/webove-stranky- materiál Atlas rostlin a 

ţivočichů. Následující práce zaslat do 1.5. 2020 na mail 

hadamovska@1zsdobris.cz: 

Cizokrajné ekosystémy - vylosovaný ţivočich - prezentace 

Pokojová rostlina - myšmapa 

Hospodářsky významné organismy - práce s textem - doplněné 

poznámky 

Práce zadávána přes GC.  
 

Zeměpis JIŢNÍ ASIE - uč. str. 96-97, další materiály na GC  

Hudební výchova 

Trénovat oblíbené písničky z youtube. 

Podívat se na video: Filharmonici na ulici 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ6ChbMnZYA  

 

Výtvarná výchova Pohled z okna - kresba, malba.  

Tělesná výchova 

Z. Kočí: Výzva TV - sportujeme v karanténě. Natočte krátké, 

třeba i vtipné video (max. 1 min.). Ukaţte, ţe sportovat se dá 

kdekoliv a kdykoliv. Inspirujte se zde: 

https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/o-parku/ 

(dobrovolná aktivita)  
I. Císařová: Výzva TV - sportujeme v karanténě. Natočte krátké, 

třeba i vtipné video 

(max. 1 min.). Ukaţte, ţe sportovat se dá kdekoliv a kdykoliv. 

Inspirujte se zde: 

https://telesnavychova1zsdobris.webnode.cz/o-parku/ 
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Pracovní výchova 

Napište si do sešitu nový nadpis: TRADICE A ŘEMESLA, dále 

podnadpis: HRNČÍŘSTVÍ. Podívejte se na video a zpracujte do 

sešitu pár základních informací. 
https://www.youtube.com/watch?v=6wWX1BIkI_c 

 

Volitelné předměty 

DOM: Základní domácí práce, které vykonávám. Úklid-

organizace úklidu, pouţité pomůcky a ochrana zdraví při práci. 

Zapsat a práci odeslat na skalicka@1zsdobris.cz  

KAj: A. Kubátová: SEASONS AND MONTHS OF THE YEAR 

- procvič si roční období a měsíce v roce 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009112001-mesice-a-rocni-

obdobi 

- sestav 12 vět tak, abys v kaţdé větě pouţil jiný měsíc 

- můţeš pouţít věty z odkazu a doplnit podle sebe (např. The first 

month of the year is January. My birthday is in February. My 

sister’s birthday is in March….) 

- na GC máš vytvořený dokument, do kterého věty napíšeš a 

odevzdáš tam, věty uvidím pouze já 

- pokud ještě nejsi v GC nebo s dokumenty v GC nebudeš zatím 

umět pracovat, pošli věty na můj mail do 30.4. 

M. Housková: Práce je zadaná v Google Classroom. Kód: 

s3hvcum 

Prepare a short and simple recipe of your favourite food. Take a 

picture of the list of ingredients and post it here in Google 

Classroom. You will speak about how to do it during our 

conversation class. 

Připravte si krátký a jednoduchý recept na vaše oblíbené jídlo. 

Vyfoťte seznam ingrediencí a pošlete ho sem na GC. Při online 

hodině budete mluvit o tom, jak to jídlo připravit. Pokud se 

nezúčastníte online hodiny, pošlete mi nafocený i postup přípravy.  
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